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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

С

рпску јавност су прошле недеље узбуркали снимци из Техерана, на којима је председница
Народне скупштине Србије Маја Гојковић, одевена на начин који није близак европској цивилизацији. Наиме,
она је одлучила да се приликом посете Ирану обуче у складу са обичајима
у тој исламској земљи и том приликом од неколико могућих опција, изабрала једну од најрадикалнијих: хиџаб. Реч је о врсти одоре црне боје, која потпуно покрива
главу, изузев лица.
Фотографије из Техерана
преплавиле су српске медије
и друштвене мреже, наилазећи при том на различите
реакције – од крајње негативних, до шаљивих.
– Исламска Република
Иран је земља која, упркос
великим притисцима, није
признала самопроглашену
државу Косово и која је
многим гестовима показала

Снимци који су усталасали српску јавност

Зашто је Маја Гојковић носила хиџаб

На бројне критике, па и подсмешљиве коментаре
који су преплавили медије и друштвене мреже у
Србији, председница српског парламента одговара
да се за конзервативни начин одевања одлучила у
знак захвалности што Иран није подржао
пријем Косова у Унеско

поштовање наших државних интереса. Зато сам приликом посете Техерану одлучила да ставим хиџаб који
сам добила из Новог Пазара и на тај
начин покажем колико ценимо њихов
став – објашњава Маја Гојковић своје
облачење приликом посете Ирану.
Она је очигледно озбиљно схватила оне критике којима је у неким медијима отпужена да је уназадила положај жене у данашњем Ирану и девалвирала борбу тамошњих активиста за либерализацију одевања припадница нежнијег пола, па је тим по-

водом дала интервју „Политици”. Рекла је да је „радила у најбољем интересу своје државе” и да је „медијски
линч” коме је због свог геста била
изложена није изненадио, јер, како је
закључила: „То смо ми”.
На питање зашто је на главу ставила хиџаб, када је могла да се послужи обичном марамом или ешарпом,
Гојковићева одговара да је „Исламска Република Иран изузетно важна
држава, и према нама се увек односила пријатељски, па смо пажљиво
радили на свим детаљима протокола”.
– Одлучила сам да у потпуности
поштујем тамошњи протокол. Хиџаб
сам понела из Србије. Домаћин ми је
понудио мараму. Љубазно сам се захвалила и одлучила да носим хиџаб
који сам добила на поклон – каже
председница Народне скупштине Србије. 

Политички коментар

К

Турска саму себе избацила из игре

о је изгубио живце у Анкари? И
заиста, шта је све то требало
Турској? Да обори руски авион,
који ни у једном тренутку није угрожавао безбедност Турске; да га обори иако је руски авион био на задатку борбе против терориста у Сирији.
Што аутоматски доводи до питања:
да ли је Турска искрена у свом јавно
објављеном рату против тероризма?
Са своје стране, Анкара, Вашингтон, Париз, Лондон и Ријад сматрају
да председник Сирије Башар ел Асад
мора отићи са власти. Москва је саопштила да питање опстанка на власти сиријског председника може да
решава само народ Сирије и нико
други. И то је став који је у складу с
међународним правом који, на жа-

Обарањем руског бомбардера Турска је
дошла до фазе када војно и политички има
против себе Русију, док ће Европа гледати
да у том супротстављању не поквари
своје односе са Москвом

лост, у међународним односима скоро да више и не постоји. Јер, ово је
време силе, и онај ко је војно јак,
фактички је увек у праву.
Русија је показала да ће међународно право сада комбиновати и са
ракетама. Руска најава да ће свака потенцијална претња њиховим авионима
на небу Сирије бити уклоњена, довела
је и до обустављања летова турске
борбене авијације која је све до сада

наводно бомбардовала позиције
Исламске државе у северним деловима Сирије. Анкара ће сада добро размислити хоће ли наредити својим авионима да улећу у ваздушни простор
Сирије на удаљености мањој од 400
км од положаја система С-400, јер, Руси их само чекају да наплате дуг који
ће бити наплаћен можда и на други
начин, али ће свакако бити наплаћен.
Турска не може да улази у било

какав ратни сукоб са Русијом, јер
једноставно Анкара за тако нешто
нема капацитете. Ни НАТО неће због
Турске ризиковати рат са Русијом, а
Европа је већ уморна од турских потеза. Заправо, Турска је данас даље
од Европе него икада.
У Анкари кажу да је очито да Европа не зна како да се понаша према
Турској, да је Турска са својом армијом, индустријом и инфраструктуром
најмоћнија земља у региону. Турци
прете да ће се, ако ЕУ не одреди прецизне рокове за улазак Турске у чланство, Анкара окренути другим опцијама. Те друге опције су исламски свет и
јача веза с Блиским истоком, што догађаји у вези са Сиријом и потврђују.

Мирослав Лазански

Савет Европе апелује на Мађарску

Забринутост због могућег враћања миграната у Србију

Kомесар за људска права Савета Европе Нилс
Муежниекс изразио је озбиљну забринутост због
могућности да Мађарска, позивајући се на споразум
о реадмисији између ЕУ и Србије, почне да враћа
тражиоце азила у Србију

М

уежниекс је упозорио да лица
која нису добила азил у земљама ЕУ, која би према споразуму из Даблина могла бити враћена у Мађарску, као ни она лица којима је одбијен азил у Мађарској, не
могу бити враћена у Србију.
Он је нагласио да би таква одлука
била у супротности с мишљењем
УНХЦР-а да Србија још нема развијен
систем азила нити капацитет да прими одједном велики број избеглица.
– Готово сви мигранти ушли су на
мађарску територију преко Србије.
Одлука о њиховом враћању била би у
супротности с Европском конвенци-

јом о људским правима и Kонвенцијом о избеглицама из 1951. године –
изјавио је Муежниекс на крају своје
тродневне посете Мађарској.
Он је нагласио да мигрантску кризу може решити само заједнички
европски договор, али да у међувремену, земље чланице Савета Европе
морају поштовати своје обавезе по
питању поштовања људских права.
Kомесар за људска права позвао је
мађарске власти да размотре одлуку
о убрзаној процедури за добијање азил долазило до озбиљних мањкавоазила која је донета у септембру ове сти у процедури.
године, због опасности да је у мно– Сада мали број миграната покугим случајевима одбијања права на шава да уђе у Мађарску, па више не-

ма потребе за ванредним мерама.
Мора се поново успоставити пуна
процедура за добијање азила – изјавио је он. 
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Заседала Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској

Сумирани учинци у години на измаку

АКТУЕЛНО

Чланови Скупштине
упознати су са
резултатима
овогодишњег рада
председнице земаљске
самоуправе и српског
посланика у Мађарском
парламенту, усвојене су
измене више правилника
из различитих области и
именовани добитници
традиционалних
годишњих признања

Н

а почетку последње седнице
највишег представничког тела
Срба у Мађарској у овој години, председница Вера Пејић-Сутор
поднела је усмени извештај о својим
и активностима тела на чијем је челу,
као и о догађајима који су обележили рад земаљске самоуправе у 2015.
години. Она је истакла да су за то

време одржане бројне друштвене и
културне манифестације, којима је
руководство ССМ-а присуствовало и
узело активно учешће. Споменула је,
такође, и бројне политичке сусрете
са највишим представницима мађарске владе и власти у Србији, сарадњу
са Србима у региону, награде које је
земаљска самоуправа добила у овој
години, као и најважније пројекте институција у њеном саставу. Међу њима су нови образовни, издавачки и
позоришни пројекти, а споменула је и
реновирање, односно припреме за
градњу појединих некретнина. Њено
излагање било је илустровано серијом фотографија снимљених на свим
овим догађајима, односно краћим
текстуалним објашњењима.
У оквиру друге тачке дневног реда, шефица књиговодства Силвија
Олах-Етвеш поднела је краћи извештај о стању буџета земаљске самоуправе и њених институција, после чега је председник Финансијско-контролне комисије Димитрије Ластић
рекао да је комисија разматрала и
прихватила извештај стручних служби, тако да је и на скупштинској
седници прихваћена предложена модификација буџета и њених институција за ову годину, односно извештај

о стању прихода и расхода у трећем
кварталу.
Шефица Канцеларије ССМ-а др Јадранка Гергев, саопштила је да Српску стипендију ове године није добила ниједна од две пријављене кандидаткиње, с обзиром да је реч о студенткињама које студирају о трошку
државног буџета, док је стипендија
намењена самофинансирајућим студентима.
Током расправе о томе како треба
да изгледа будући Правилник о српској стипендији, др Јованка Ластић
је предложила додељивање пет стипендија годишње (три високошколске
и две средњошколске) од по 75.000
форинти, што је став и Одбора за
школство. Она је додала да треба инсистирати да се стипендисти заузврат активирају у корист српске заједнице, како би се уложена финансијска средства на неки начин вратила заједници. Сличног мишљења били
су и Игор Рус и Нада Ђурић-Бунчић.
Љубомир Алексов је истакао да је
у време доношења раније одлуке о
додели стипендија проблем био то
што се мало студената пријављивало
на студије србистике у Мађарској, па
је било потребно да се кроз стипендије стимулишу самофинансирајући
студенти. Сада је, како је рекао, ситуација другачија и постоји потреба
да постојећи правилник буде промењен. На крају расправе, већином гласова је прихваћен предлог да будући
корисници стипендија буду и други
студенти, а не само они који студирају српски језик и књижевност, а такође и средњошколци.
Донето је неколико одлука којима
је измењен Правилник о располагању
имовином Самоуправе Срба у Мађарској, а модификован је и њен Статут. У тај документ је, поред осталог,
унет делокруг рада саветника за север и југ, а у списак институција увр-

штено је Српско позориште у Мађарској. Делегати су, такође, изгласали и
више одлука којима се регулише коришћење некретнине у Нађмезе улици 49.
Српски посланик у Мађарском
парламенту Љубомир Алексов, детаљно је известио чланове земаљске
самоуправе о својим активностима у
највишем законодавном телу земље
и то у писаној форми, али је и на самој седници изнео неколико детаља
везаних за ову проблематику.
– Нова форма заступања народносних интереса се реализује „у ходу”.
Сви смо имали негативно мишљење о
овој форми на почетку, с обзиром да
представници немају право гласа у
Парламенту. Међутим, после годину
дана се испоставило да је то најмањи
проблем. Много већи проблем је то
што заступници немају могућност да
учествују у раду на пленарним седницама. Та могућност је сужена и постоји само ако се тачке дневног реда
унапред формулишу као народносне.
У читавој лепези јавног живота нема
теме која се не тиче и мањина, у готово свим сферама. Ипак, преко нашег

ОЧЕКИВАЊА ОД ВЛАДЕ У БЕОГРАДУ
Пред мађарском Владом је, како је истакао српски посланик у Парламенту Љубомир Алексов, предлог одлуке којом ће бити решена поједина отворена питања везана за српску заједницу.
– Било би од велике користи када би Србија чвршће стала иза српских
народносних интереса и када би функционери који посећују Мађарску
имали чешће и конкретније договоре са представницима српске заједнице. Срби у региону очигледно нису садашњи приоритет српске Владе,
што није у складу са нашим очекивањима и потребама – рекао је Љубомир Алексов на скупштинској седници.

Одбора, народности су у могућности
да постигну најважније циљеве и лобирају за мањинске интересе. На тај
начин је могуће подносити предлоге
нових закона или модификације постојећих – рекао је Љубомир Алексов и додао да само присуство мањинских представника у згради Парламента много значи, јер се и тиме
пружају разне могућности да се код
надлежних функционера и чланова
Владе лобира за мањинске интересе.
Он је истакао да се у овој, првој
години откада је уведена пракса мањинског представљања у Парламенту, поред осталог, радило и на регулисању проблема српског ТВ програма у Мађарској и да се ускоро очекује решавање питања неповољног
термина емитовања. Према његовим
речима, сада се ради на томе да у
следећем мандату мањински посланици добију већа права у Парламенту.
Борислав Рус је указао на низ проблема на локалном и регионалном
нивоу, када је реч о законској регулативи. Навео је пример да трочлани
састав народносних самоуправа није

довољан, а споменуо је и гомилање
разних административних обавеза.
Нове могућности финансирања се,
како је рекао, не осећају на локалном
и регионалном нивоу.
Делегати су на суботњој седници
размотрили пристигле предлоге за
добитнике овогодишње Светосавске
награде и Повеље „Сава Текелија” и
донели одговарајуће одлуке, али је
тај део заседања одржан без присуства новинара.

Драган Јаковљевић
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АКЦИЈЕ
Свечана сала пештанског
Текелијанума, после
завршеног реновирања,
поново блиста
некадашњим сјајем. Тим
поводом је у задужбини
Саве Текелије приређена
свечаност, на којој су
говорили епископ
будимски Лукијан,
војвођански премијер
Бојан Пајтић и
покрајински секретар за
културу Славиша Грујић

Обновљена свечана дворана у Текелијануму

Дан који се међу Србима у Мађарској
ишчекивао деценијама
келијанум је споменик пријатељства, заједничке историје српског и мађарског народа, који већ више од миленијума чине кичму средње и
јужне Европе. Он превазилази границе Мађарске. Сигурно ће бити кровна културна
институција српског народа
на подручју Европске уније.
Текелијанум је био и остао
камен темељац и светионик”,
рекао је покрајински премијер.
У културном делу програма учествовала је Љиљана
Благојевић, драмска уметница из Београда, која је говорила беседу Владике Николаја „О задужбинарству”, а
затим је казивала стихове
песама Јована Дучића „О пореклу” и „Аве Сербиа”.
Културни програм су сво-

П

осле освећења свечане сале,
епископ будимски Лукијан поздравио је госте и испричао
кратак историјат Текелијанума, који
је основан 1838. године, захваљујући
донацији Саве Текелије, српског трговца, политичара, хуманисте и добротвора. У том здању су становали
ђаци и студенти српске националности, а тамо је једно време седиште
имала и Матица српска.
После оснивања Српског позоришта 1812. и Матице српске 1826. године, Текелијанум је постао трећа најважнија установа Срба у Угарској, у
XIX веку.
Након Другог светског рата, зграда
је национализована, а пре 12 година
поново враћена Будимској епархији.

У недостатку средстава за обнављање зграде, у помоћ је притекла Влада
АП Војводине, која је финансирала
реконструкцију. Епископ Лукијан се
тим поводом захвалио др Бојану Пајтићу, покрајинском премијеру и свим
надлежним институцијама Војводине, „што су имали слуха као мало ко
и помогли да ова задужбина васкрсне, после вишедеценијске
обамрлости.”
Владика је затим, у знак
захвалности, др Бојану Пајтићу и Славиши Грујићу, покрајинском секретару за
културу и јавно информисање, уручио монографије са
графиком
Текелијанума.
После овог свечаног чина,
женски гимназијски хор
Српске школе „Никола Тесла”, под вођством професорке Оливере Мунишић,
отпевао је химну Текелијанума.

Поздравни говор одржао
је господин Грујић, који је
рекао да је покрајина имала
част да учествује у обнављању овог, за Србију толико важног здања, и додао:
– Овај дивни амбијент у
Текелијануму поново треба
да постане место где ће се
појавити нови књижевници,
песници и научници, нове Тесле, Лазе Костићи, Змај Јове
Јовановићи.
Др Бојан Пајтић је у свом
говору истакао да је Текелијанум највећа српска задужбина после Хиландара и да може
да се одахне сада, када је велики подухват његовог реновирања завршен.
„Текелијанум је највећа српска
културно-просветна институција ван
Балкана која данас поново добија
своју улогу и право место. Ово импресивно здање поново се враћа ономе што је Сава Текелија зацртао. Те-

јим дивним певањем улепшале девојке Певачке групе ансамбла „Табан”.
Завршетак програма крунисало је
Српско позориште у Мађарској, „Чудом у Текелијануму” аутора Петра
Милошевића, у сјајном извођењу Милана Руса, Јосе Маторица и Мирка
Милошевића.
Катарина Павловић-Бачи

Седница Српске самоуправе Пештанске жупаније

Подршка културним пројектима

Одобрена материјална помоћ углавном
се односи на објављивање неколико публицистичких
издања и суфинансирање организовања
културних програма

П

редставничко тело Срба Пештанске жупаније, предвођено
председником Петром Крунићем, је одржало недавно редовну
седницу, на чијем дневном реду се нашло више актуелних тема. Чланови су
најпре у аули будимпештанске Српске
основне школе и гимназије „Никола
Тесла” погледали представу „Србине,
бре”, коју је извела Драмска радионица „Сунцокрет”, а потом се посветили
текућим темама.
Извештај о раду у протеклом периоду поднео је председник Петар
Крунић, који је одмах информисао

присутне да је због одређених законских прописа неопходно извршити и модификацију буџета, што је и
учињено. У наставку седнице, чланови су размотрили молбе за суфинансирање појединих пројеката. Сви захтеви су уважени, а изгласана материјална помоћ већим делом односи
се на штампање различитих издања и
трошкове организовања приредби и
фестивала.
Сумирани су и утисци са Међународног фолк-феста, одржаног 7. новембра у Калазу. Такође, могла се чути и једна помало непријатна инфор-

мација: због пооштравања законских
До краја календарске године, плапрописа, народносне самоуправе нирано је одржавање још једне реубудуће неће моћи да подржавају довне седнице Самоуправе Срба Пецрквене манифестације у мери у ко- штанске жупаније.
јој су то до сада чиниле.
П. М.
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Будимпешта, 3. децембар 2015.

ДРУШТВО

Српско-мађарски сусрети

Мађарски амбасадор примио српске посланике

Приликом пријема
делегације Народне
скупштине Србије у
мађарској амбасади у
Београду, било је речи
о билатералним
споразумима потписаним
у последње три године и
сарадњи у више области,
укључујући
модернизацију железнице
и заштиту мањина

Н

ародни посланици Народне
скупштине Републике Србије,
чланови посланичке групе пријатељства са Мађарском Жарко Мићин, председник и Драгомир Карић,
Мирјана Андрић, Александар Чотрић и Марјана Мараш разговарали
су 26. новембра у згради амбасаде,
са амбасадором Мађарске у Београду др Атилом Пинтером о односима
Србије и Мађарске. У разговору су
учествовали и други дипломатски
представници амбасаде, задужени

за питања привреде, одбране и културе.
Представници Скупштине Србије
истакли су да је сарадња између две
земље на веома високом нивоу и да је
посебно унапређена у последње три
године, када је потписано више споразума из области енергетике, саобраћаја, унутрашњих послова, заштите животне средине, културе и науке.
Обострано је истакнуто да су односи најбољи за последњих неколико
деценија и да снажан импулс сарад-

њи даје и парламентарна дипломатија, односно чести и редовни сусрети
представника два парламента.
Амбасадор Атила Пинтер нагласио
је да Мађарска снажно подржава
Србију у настојању да постане пуноправна чланица Европске уније. Посланици српског парламента су истакли потребу да тренд одличних политичких односа прати и привредна сарадња, за шта постоје веома повољни
услови.
У сусрету је изражено очекивање

да ће ускоро почети изградња модерне железничке пруге између Београда и Будимпеште, која ће ангажовати привреду Србије и Мађарске и
знатно скратити време путовања и
превоза робе између два главна града.
Представници Скупштине Србије и
Амбасаде Мађарске сагласили су се
да српска и мађарска мањина у двема земљама доприносе још бољем
разумевању и унапређењу сарадње.

СНН

Јавна седница у Кишпешту

Ц

Представљен филм са поклоничког путовања

иљ активности Српске самоуправе XIX кварта је, како је истакао Борислав Рус, у првом реду јачање српског идентитета и
укључивање у друштвени живот, како би јавност добила што јаснију и
бољу слику о народностима, односно
о српској прошлости и култури.

Мањинске приредбе одржане у
Кишпешту, уклопиле су се у квартовске активности. Редовна активност је
и одржавање контаката са матицом,
конкретно са побратимљеним градом Сомбором, кроз многобројне
узајамне посете. Веома важне су и
приредбе које нису везане за кварт,
већ су на нивоу Будимпеште и шире
српске заједнице.
Ђерђ Винцек, заменик градоначелника Кишпешта, истакао је да мањинска самоуправа од конституисања
функционише без икаквих проблема
и да много доприноси друштвеном
животу Кишпешта, како Србима тако
и припадницима осталих народности.

У локалној библиотеци „Ервин Сабо” у Кишпешту,
одржана је јавна седница Српске самоуправе XIX
кварта, на којој је Борислав Рус, председник ове
самоуправе, присутнима изнео извештај о
годишњем раду и финансијском пословању, а
приказан је и филм са поклоничког путовања

Након јавне седнице, одржана је
приредба под називом „У свету српских средњовековних манастира”, на
којој је Борислав Рус говорио о доживљајима са ходочасничког путовања по Србији и Црној Гори, уз пројекцију документарног филма екипе
„Српског екрана”, која је такође била
на путовању.
Уводничар је истакао да су оваква
путовања, у оквиру којих се посећују
навеће вредности српске културе,
постала традиција, а овогодишње путовање је било десето по реду. Тема
је била „Средњовековно сликарство и
манастири”. Шестодневни програм
обухватио је дванаест манастира и

неколико других храмова – укупно
двадесет споменика културе. Многи
од њих су уврштени у светску баштину.
Публика је могла да види фреске
из манастира Сопоћани, из XIII и XIV
века, као и Белог анђела из манастира Милешева. Ове фреске су проглашене драгоценостима на светском нивоу.
Осим уметничких вредности, приказане су и историјске: манастири
Враћевшница и комплекс Таково, који
симболизују Други српски устанак;
три манастира Овчарско-кабларске
клисуре; Жича, Сопоћани, Морача у
Црној Гори и Биљарда, резиденција

Петра Петровића Његоша у старој
престоници Цетиње; двор краља Николе Петровића; манастир у Херцег
Новом; манастир Василија Острошког, уклесан у стену и манастир
Свете Тројице.
На презентацији су била поменута
и ранија путовања, нпр. путовање
„Путевима Светог Саве”, које се одвијало у Бугарској, у
старој престоници Велико
Трново, где је Свети Сава
преминуо. Посета је обухватила и манастир Милешева,
који је у XIII веку подигао
краљ Стефан Владислав као
своју задужбину, и у који је
положио мошти свога стрица Светог Саве. Њих су Турци, крајем XVI века пренели
на Врачар у Београду, и спалили их, како би сломили
српски дух.
Осим споменика културе,
приказане су и природне лепоте Србије и Црне Горе,
клисуре, Бококоторски залив, црногорска обала и сл.
После презентације, гости су имали прилику да поставе питања, а госте је поздравио и отац Зоран Остојић, такође учесник овог путовања.
Као што је СНН већ писао, путовање
је организовала Српска самоуправа у
Будимпешти у сарадњи са другим самоуправама и XIX квартом. Игор Рус,
потпредседник Српске самоуправе
Кишпешта и земаљске српске самоуправе, преко своје туристичке агенције учествује у организацији превоза и смештаја путника, на бази полупансиона.

К. П.
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ДУХОВНОСТ

На југу Мађарске обележена манастирска слава

Грабовац прославио Светог архангела Михаила

У манастиру Грабовац је 21. новембра ове године
српска православна црква прославила своју
храмовну славу, светом архијерејском литургијом
коју је служио владика Лукијан

Н

а дан Сабора Светог архангела
Михаила подсетили смо се да
није само Петровдан велики
празник у животу манастира Грабовац, већ је то и овај празник, који је
установљен у првим вековима хришћанства.
Игуман древног манастира, о. Пантелејмон, имао је бројне госте. а празновање заштитника монументалне
цркве својим присуством увеличао је
и епископ будимски Лукијан, који је
уз саслужење свештенства служио
свету архијерејску литургију.
По обичају, није изостао ни свечани

Д

ок сам тог недељног јутра хитала Улицом Вереш Палне, свесна
да сам задоцнила, звона са наше
цркве већ су се разлегала петим
квартом, па сам сама себе прекоревала, јер сам се успавала. Лишће под
мојим ногама било је натопљено кишицом која је сипила од јутра, а новембарско јутро као да није ни свануло. Облаци притисли град након неколико недеља сунца, а туга моју душу кад сам јој се најмање надала. Након првог помена упокојеној мајци,
чекао ме је посао и мислила сам: када зароним у свет својих текстова и
свакодневне комуникације, нећу имати времена да мислим и свет ће полако почети да добија боје.
Закорачих у цркву која је већ била
пуна света, необично топла и испуњена анђеоским гласовима деце која су
учествовала у литургији. Као да је
сунце одједном засјало са високих
прозора, топлина обгрли моју душу, а
нежни гласићи који су доносили мелодичне тонове југа освојише моје
срце.
– Веруј и не испитуј! – говорио је
отац Зоран тога јутра речи апостола
у својој проповеди, подсећајући нас
да је све Божји дар.
Била сам нема, збуњена помешаним осећањима сопственог бола и радости коју је доносило јединство у
молитви, поглед ка небу и блаженство литургијског појања, које ми одједном подиже терет са душе.
Тог су недељног јутра у нашој цркви Светог Ђорђа, у Српској улици,
гостовали мали певачи из хора „Јединство” из Котора, па су божанствени гласови которских малишана озарили лица и загрејали душе свих присутних, а цркву испунили радошћу.
Чланови српске заједнице у Пешти
су ток 15. новембра добили, сасвим неочекивано, величанствени концерт на
дар. И мени се чинило да таласи светлости и мирис тамјана растерују маглу новембарског дана и моје душе.
Двадесет три девојчице и један
дечак, у пратњи оца Немање и попадије и хоровође Иване Кривокапић,
стигли су из Котора и уз једнодневни
предах у Београду, учествовали у литургији, а затим одржали концерт у
нашој цркви као избор из свог много
ширег програма и поклон браћи и сестрама у Мађарској.

чин резања славског колача и благосиљања кољива. Кумовао је Лазар Лалић из Сомбора, који је кумство за
следећу годину предао Миленку Гајићу из Сремске Митровице, рођеном
брату о. Митрофана, монаха манастира Грабовац.
Молитвена реч, достојно празновање архангела Михаила, као и свечани
чин резања славског колача и благосиљања кољива, били су и ове године
узвишени саставни делови свечане
прославе патрона древне светиње,
саграђене у XVIII веку.
П. М.

Концерт у пештанском Храму Светог Ђорђа

Чувари српства у Боки Которској

Гостовање Дечјег хора Српског певачког друштва
„Јединство” из Котора и успеси тамошњих Срба,
говоре да српски дух, светосавље и наша култура
у Црној Гори имају далеко снажнија упоришта него
што се то на први поглед чини
– Наш хор ради при цркви Светог
Николе у Котору већ 16 година. Деца
радо долазе, воле да певају, имамо
их око 30, али сада нису сви овде, а
узраста су од 8 до 15 или 16 година.
Захвална сам и нашој дивној корепетиторки Ани Михаљевић, без које не

которску музичку школу, обрадовали
су нас и посебним извођењем Химне
Светом Сави. Она је старија од познате Светосавске химне, која се уобичајено изводи у школама и црквама о
празнику. Деца су извела и божићне и
ускршње песме прикладне за њихов

бисмо могли, а и сада нас је пратила
на клавијатурама. Музичку подршку
пружили су нам браћа Петар и Милан
на гитари и удараљкама – испричала
нам је видно узбуђена и с правом задовољна диригенткиња Ивана, за коју
су нам деца рекла да није строга, али
је захтевна.
Концерт Дечјег хора Српског певачког друштва „Јединство” након литургије обухватио је брижљиво биран програм баш за узраст младих
певача, који су се за ову прилику и
свечано оденули. Которски малишани, од којих многи похађају познату

узраст, лепо укомпоновавши стихове
о принцу Растку и соло наступ девојчице Јоване Мршуље уз флауту. Свој,
по свему изузетан наступ врхунског
уметничког квалитета, заокружили
су поруком: „Ми се молимо за децу
целог света, за љубав и здравље, за
мир и безбрижан сан.”
Отац Зоран Остојић захвалио се
гостима на труду и доласку из далека, и овом посебном дару, преносећи
благослов владике Лукијана, који се
управо у то време налазио у Црној
Гори. Такође, упутио је речи захвалности Душанки Недељковић, чијом

заслугом је овај изванредни хор стигао до српских верника у Будимпешти. Отац Немања Кривокапић поклонио је домаћину икону Светог Николе, заштитника которског храма, и
захвалио се на гостопримству. Од гостију из Боке Которске смо сазнали
да су поред родног Котора наступали и у Подгорици, Тивту, Будви, Цетињу, али да је ово прво велико гостовање изван Црне Горе, које су деца заслужила након вишегодишњег преданог рада и посвећености музици,
хорским пробама, часовима веронауке и школи.

Растали смо се од наших которских
пријатеља уз обећање да се ускоро
поново морамо срести и речи захвалности за фантастичан угођај који су
нам приредили својим гостовањем.
Храм Светог Ђорђа у Будимпешти био
је предиван простор, а српска заједница одличан аудиторијум за изванредан уметнички доживљај. Гости су, отпевавши и „Оче наш” пре послужења
које их је чекало и кратког предаха,
отишли у заслужени обилазак града и
посету тропикаријуму, којем су се деца необично радовала.
Д. Б.
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Меморијално вече у XIII кварту Будимпеште

Обележена стогодишњица Албанске голготе

С

рпска самоуправа XIII кварта
Будимпеште за сада је једина
организација која је специјалним програмом обележила 100. годишњицу значајног историјског догађаја, познатог под називом Албанска
голгота. Јер, колико нам је познато,
таквих иницијатива до сада није било
ни из Србије, нити из њеног расејања,
иако је реч о једном од најзначајнијих догађаја наше историје.
Меморијално вече посвећено овој
теми, обухватило је предавање Бориса Бекића, секретара Самоуправе Срба у Мађарској, о последицама Првог
светског рата, а посебно о страдању
српске војске и цивила приликом повлачења преко Албаније, које се збило пре једног века. Он је своје излагање обогатио видео снимцима и фото-

графијама, као и до сада мало познатим документима који сведоче о
овом периоду наше историје и тако
ову увек актуелну тему учинио још
занимљивијом.
Албанска голгота је устаљен назив
за повлачење Српске војске и прогнаних цивила преко завејаних планина
Албаније и Црне Горе, након инвазије
Централних сила на Србију, у зиму
1915/16. током Првог светског рата.
Ово повлачење је текло у више колона из правца Метохије ка обали Јадранског мора, где су Савезничке команде организовале транспорт бродовима и прихват до безбедносних
одредишта, грчких острва у Јонском
мору, Италији и северној Африци.
Према речима Бориса Бекића, процењује се да је више десетина хиљада

ВЕСТИ

војника и цивила страдало током повлачења, од последица рањавања и исцрпљености. Осим података о масовним страдањима, Бекић је презентовао и више докумената који осликавају трагичне судбине појединаца, с обзиром да многи нису дочекали ослобођење Србије.
Након кратког опоравка у Грчкој,
око 150.000 припадника Српске војске
се прикључило савезничким трупама
на Солунском фронту, у јуну 1916, где
су вођене тешке борбе све до краја рата и коначног ослобођења отаџбине.
Свим учесницима, који су преживели
овај епски марш, а потом и жестоке
борбе на Солунском фронту, после рата уручивана је чувена спомен-медаља позната као Албанска споменица.

СНН

Јавна седница у Чанаду

Потребна стручна помоћ за састављање конкурсних пројеката

С

умирање протекле године и нацрт плана рада за 2016. годину биле
су теме јавне седнице Самоуправе Срба у Чанаду, која је
одржана 27. новембра. У
присуству бројних заинтересованих мештана, међу којима су били и Јанош Фаркаш,
начелник села, протојереј
Аурел Бекан, парох чанадски
из Румунске православне цркве, као и Боривој Рус, саветник Самоуправе Срба у Мађарској за јужну регију, извештај о
У протеклој години, пре свега због
раду у протеклој години поднео је мигранатске кризе и безбедносне сиФрањо Колар, председник чанадске туације на границама, није реализоСрпске самоуправе.
вано традиционално поклоничко пу-

товање. Чанађани свакако желе да га
организују током 2016. године, а планирана дестинација је источна Србија.
Споменута је још једна нереализована замисао: иако су чланови чанадске Српске самоуправе посетили
Уред премијера, где су од заменика
државног секретара Жигмонда Берењија и главног саветника Адриана
Шавањуа добили савете у вези учешћа на ЕУ конкурсима, бирано тело
Срба ипак није смело да се упусти у
конкурисање, које захтева велику
стручност и административни апарат.
Председник Колар је говорио о
учешћу Српске самоуправе у програ-

мима локалне самоуправе, добрим
односима и сарадњи са већинском
самоуправом, Основном школом и
забавиштем, као и Самоуправом Румуна у овом насељу. Међу важним
плановима за 2016. годину истакнуто
је проширење и обогаћивање етнографске грађе којом располаже месни српски живаљ.
Присутни су једногласно усвојили
годишњи извештај бираног тела Срба
у Чанаду, након чега је уследила заједничка вечера и забава. За добро
расположење мештана и њихових гостију побринуо се Тамбурашки оркестар „Темишварски споменари” из Румуније.

П. М.

Глумци Српског позоришта поново у Десци

С

Представа о Каталин Каради и Палу Јавору

еоски дом у Десци је 22. новембра био препун љубитеља театра. Тога дана, обожаваоце позоришта обрадовао је наступ Српског
позоришта у Мађарској. Интересовање
за наступ глумачке екипе из Будимпеште било је велико, између осталог и
због чињенице да је театар предводио
Милан Рус, директор Српског позоришта у Мађарској, пореклом из Деске.
Он је за ову прилику, у насеље надомак Сегедина, у својству писца и
редитеља, „донео” две једночинке на
мађарском језику, посвећене иконама мађарског глумишта: Каталин Каради и Палу Јавору.
Представа о филмској и глумачкој
диви, која је пре четврт века преминула у Њујорку, већ је била изведена
у Десци. Тада је глумачки пар – Клара Варга и Милан Рус побрао аплаузе
публике, а тако је било и овом приликом. У другом делу позоришне вечери изведен је комад „Последњи провод Пала Јавора”, у којем је представљен живот једног од најпознатијих и
најпопуларнијих мађарских глумаца
XX века.

Пала Јавора играо је Петер Бенке,
двоструки добитник награде „Мари
Јасаи”, док су у улози музичара били
Милан Рус и Иштван Шуки, примаш
Уметничке групе „Рајко”.
Две једночинке публику су врати-

ле у посебан музички свет и атмосферу давних времена, када су глумачком сценом у Мађарској владале
две легендарне личности: Каталин
Каради и Пал Јавор.
Вече посвећено њима било је неза-

боравно, а представа ће сасвим сигурно бити изведена и у другим насељима у Мађарској, као и у иностранству, где живи мађарски живаљ.

П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН
Наследила је страст за
сликањем од оца Мите,
а прву самосталну
изложбу имала је у
Великој школи у
Београду 1900.
године

Знамените жене српске (20)

Надежда Петровић – цео живот у сликама
Надеждиног деде Максима Петровића, у Ратарској улици (данас Улица
краљице Марије). Кућа је срушена у
шестоаприлском бомбардовању Београда 1941. године.
Изразито талентована, као дванаестогодишња девојчица, већ ученица Више женске школе, веома успешно је похађала часове сликарства
код Ђорђа Крстића (1851–1907), значајног српског сликара и иконописца. Надежда је 1891. матурирала на
Вишој женској школи, а њена страст
за сликарство је била све израженија: појављују се прве слике рађене
техником уља и неколико цртежа с
панорамом Београда. Високоморална, ношена начелима којих се до
краја живота придржавала, записала је на првој страници своје бележнице: „Не говори ништа, што не би
хтела или могла и сутра да пофториш (поновиш)”.
Године 1892. обратила се Мини-

В

елика српска сликарка
Надежда
Петровић,
рођена је 11. октобра
1873. године у Чачку, у породици Милеве и Димитрија –
Мите Петровића, учитеља
цртања и лепог писања, који
је сликарско умеће усавршавао под будним оком нашег знаменитог сликара Стеве Тодоровића. Склоност ка
уметности и даровитост Надежда је, очигледно, наследила од оца, мада је и у мајчиној породици било талентованих.
Мајка, Милева Петровић,
била је сестричина Светозара Милетића, вође Срба у
Војводини и великог борца
за људска права. И сама
образована, радила је као
учитељица у чачанској реалној гимназији. У многобројној породици мајка је највероватније била та од које
су деца попримила многе позитивне
особине, посебно љубав према отаџбини и српском роду.
Отац је касније своју каријеру

ВРЕМЕПЛОВ

старству просвештенија и црквених
дела следећом молбом:
„За све време на Вишој женској
школи учила сам слободоручно цртање, а откако сам свршила Вишу женску школу, па до сада спремала сам
се из те вештине. Сада се осећам потпуно спремна да после седмогодишњег спремања могу заузети место
наставнице цртања на средњој школи, то част ми је у понизности молити
Господина министра просвештенија и
црквених дела да ме изволи поставити за наставницу цртања на овдашњој
женској школи…”
Положивши квалификациони испит Надежда је стекла статус предавача слободоручног цртања у
средњим школама. Почетком септембра 1893. постављена је за учитељицу цртања најпре у Вишој женској школи, а потом и у Женској
учитељској школи и Женској гимназији у Београду. (…)

ЖЕЛЕЛА ДА БУДЕ СЛИКАР, НЕ УДАВАЧА
усмерио ка бављењу финансијама,
политиком и историјом. Седамдесетих година деветнаестог века, због
његовог слабог здравља, породица се
преселила у тадашњи Карановац
(Краљево), да би се 1884. коначно населила у Београду. Живели су у кући

7. децембра 1857. – Рођен је српски сликар
Урош Предић.
7. децембра 1914. – Скупштина Србије
3. децембра 1912. – Бугарска, Грчка, Србија усвојила је у Нишу у Првом светском рату Деи Црна Гора склопиле су примирје са Турском кларацију о уједињењу јужних Словена у зау Првом балканском рату. Рат је настављен 3. једничку државу.
фебруара 1913, а ново примирје успостављено
7. децембра 1941. – Велика Британија је у
је 23. априла.
Другом светском рату објавила рат Мађарској,
3. децембра 1952. – Умро је српски књи- Румунији и Финској, земљама које су као члажевник и политичар, Милан Грол, дугогодишњи нице Тројног пакта учествовале у агресији на
драматург и управник Народног позоришта у СССР.
Београду, од 1940. шеф Демократске странке.
8. децембра 1638. – Умро је дубровачки
До 1943. био је члан југословенске краљевске барокни песник Иван Гундулић, најзначајнији
владе у емиграцији у Лондону, а у марту 1945. песник јужнословенског подручја у XVII веку.
након споразума Тито8. децембра 1824. –
Шубашић ушао је, као
Рођен је српски писац Јапотпредседник у владу
ков Игњатовић, творац и
Демократске Федеративнајзначајнији представник
не Југославије.
реалистичког романа у
3. децембра 1978. –
српској књижевности.
Умрла је српска глумица
8. децембра 1954. –
Љубинка Бобић, чланица
Српски и хрватски писци и
београдског Народног полингвисти постигли су Нозоришта. Глумачку каријевосадски договор о српру започела је 1921. и поскохрватском књижевном
ред бројних улога остала
језику, који је потписало
је запамћена као ненад25 угледних стручњака за
машна Живка у „Госпођи
језик.
министарки” Бранислава
Јаков Игњатовић
8. децембра 2000. –
Нушића.
Умро је српски сликар
4. децембра 1371. –
надреалиста Милић СтанУмро је цар Урош Немањић, син цара Душана и ковић, познат као Милић од Мачве.
једини наследник великог српског царства.
9. децембра 1910. – Умро је српски писац
Ступивши на престо у 19. години, после Душа- Лаза Костић, који је у поезију унео нове и сменове смрти 1355, није успео да сачува велико ле облике и обогатио српски књижевни језик
царство које се после његове смрти распало на новим изразима.
низ самосталних области под влашћу моћних
9. децембра 1990. – На првим вишестрафеудалаца. Његовом смрћу изумрла је лоза начким изборима у Србији након 45 година
Немањића.
владавине комуниста, победила је Социјали5. децембра 1967. – Умро је српски хелени- стичка партија Србије.
ста Милош Ђурић, члан Српске академије нау10. децембра 1926. – Умро је Никола Пака и уметности, председник Српске књижевне шић, један од најзначајнијих политичара у
задруге и уредник часописа „Жива антика”.
историји Србије и Југославије.

Стиче се утисак да је сликарство било један од главних разлога због
којег се Надежда Петровић одрекла личног живота. Дубоко увређена
што је мајка њеног вереника, једног судског службеника, тражила од
њених родитеља велики мираз, она је 1898. године раскинула веридбу.
Тражећи утеху и оправдање за свој поступак, писала је мајци:
„…О мојој удаји нема говора више, ја хоћу да сам сликар, а не жена,
жена има доста… Ако ми заиста желиш срећу, онда ћеш и ти од мене
очекивати само да будем сликар, а не удавача…”

именик
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838
Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100
Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu
Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com
Веб: www.snnovine.com
Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576
Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Српски институт
Тел. +36 1 782 1639
Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu
Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu
Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu
Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399
Имејл: serbmus@serb.t-online.hu
Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871
Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550
Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. +36 68 456 006
Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821
Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583
Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти: +36 70 504 7240;
Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)
www.terratravel.rs
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Покушаји покатоличавања Срба (14)

Обрачун са српским побуњеницима

За побуњене Србе није било милости.
Херберштајнове чете су их упорно гониле целе
ноћи, па и током следећих дана, без престанка

К

рајишници су се дохватили пушака, мачева и секира. После
кратког договора, никако случајно, прво су напали кућу омраженог Вукосава. Херберштајновом изабранику одсекоше главу, имовину му
опљачкаше, а дом предадоше огњу.
Слично су прошли и остали о којима
се претпостављало да су били одани
аустријском заповеднику.
Херберштајна нимало не изненади
брза реакција разјарених Срба. Томе
се и надао. Задовољни пуковник је
одмах наредио узбуну и разаслао
своје гласнике по наткапетанији да их
позове у борбу против „расколничких
ребеланата”. Он се овај пут искључиво ослањао на своје аустријске војнике и Хрвате. На челу дисциплинованих католичких војника ударио је на
побуњенике пароха Осмокруговића
који су управо ноћили крај Ровишћа.
Затечени устаници нису могли да
пруже озбиљнији отпор до грла наоружаним коњаницима. Разбежали су
се по целој Мославини.
Херберштајнове чете су их упорно
гониле целе ноћи, па и током следећих дана. Без престанка. За побуњене
Србе није било милости. Кога би затекли, одмах би га сабљама сасекли. Неки су ипак живи пали у руке Аустрија-

цара Леополда. У писму је посебно
истакнута Херберштајнова одлучност и виспреност. Захваљујући овим
српских првака натакоше на колац хвалевредним карактеристикама њекрај улаза крижевачког утврђења.
гове личности, писало је у писму, поДворско ратно веће је ускоро по- буна Крајишника је веома брзо и
слало похвално писмо са потписом ефикасно угушена, а коловође су у
најкраћем року кажњене.
Признање није остало мртво
слово на хартији. Јохан Јозеф
фон Херберштајн ће 1669.
бити произведен у генерала
и за команданта Карловачког генералата. Но, до тада
је још ваљало причекати.
Хрватски сталежи су такође били задовољни Херберштајновим
поступком.
Гушењем буне њихови поседи остали су нетакнути, а
повластице српских Крајишника нису више биле толико привлачне за католичке
славонске кметове.
Приликом поновног сусрета бискупа Петретића и
Херберштајна севале су латинске сентенце и узречице.
Разговор се највише водио о
епископу Мијакићу.
– Ваше превасходство,
стари Латини веле: „Omnes
homines beati esse cupiunt!”
– настави свој говор приметно тешко оболели загребачки бискуп.
– „Сви људи желе да буду
блажени!” – преведе пуковник и поглади свој леви образ.

наца и Хрвата. Заробљеници
су спроведени у Вараждин
где су још истога дана мачем
побијени. Језуити су истрајно
покушавали да осуђенике на
смрт преобрате у католичанство. Војвода Драгић из Светог Крижа, познат по јунаштву за време тридесетогодишњег рата, са чуђењем је
посматрао исусовце. Редовници су на све могуће начине
убеђивали старог Драгића да
се покаје и прихвати догме
Римске цркве. Понадали су се
да ће Драгићев пример утицати и на остале Србе да лакше прихвате унију. Но, времешни војвода с поносом одговори фратру: „Шта ће рећи
владика Гаврило, калуђери и
остали Србљи ако ја, старац и
војвода, пређем на други
обред? Вала, више вриједи
људски образ и вјечно спасење!”
Парох Осмокруговић је
још исте ноћи препливао Саву и уточиште нашао на Козари, у Турској. Његовом сину
Аустријанци одрубише главу
и заједно са главама осталих Крајишки заставник

Зашто се многи од нас представљају у лажном сјају

З

баштина

Драгомир Дујмов

животни стил

Време у којем је важније „имати” него „бити”

ашто су „Фејсбук” и „Инстаграм”
постали „излог” у који се стављају крпице које у ствари не можемо да платимо, хотели због којих
претходно гладујемо да бисмо у њима могли да одседнемо, али нам је
важно да нас други виде у њима, поред њих? Зато што је „имати” много
важније него „бити”, каже психотерапеут Сања Станић.
– Друштво у којем живимо је пуно парадокса. Ако пратите вести,
видећете да свет изгледа као веома
застрашујуће и несигурно место, а
опет, постоји стална глад публике за
таквим сензационалистичким информацијама. Као људска бића саздани смо да се ментално, емоционално и практично бавимо стварима
које нас могу угрозити. Један од механизама заштите од страха, који
прети да преплави, јесте клима у којој се особине нарцисоидне личности подстичу и глорификују. Нарцистичка култура је окупирана површношћу, трендовима, потрошачким
менталитетом, без јасног вредносног система на који би се ослонила
– објашњава Сања. Ако она на пиједестал поставља потребу да се стиче што више материјалних ресурса,
онда се у то савршено уклапа слика
наших жена које су сређене боље
од холивудских звезда, иако су за
то добро изгрцале. Но, у ноћним
клубовима се тај јад не види. Као
што школарци не знају да носе мо-

Ако нешто није „севнуло” на друштвеним мрежама,
као да се није ни догодило. И зато иза ове неписане
пароле савременог доба, дрско извирују слике са
луксузних путовања, фотографисана скупа храна,
снимци брзих аутомобила и вртоглавих штикли…
Све заједно понекад личи на Холивуд

билне телефоне и шетају се у патикама које њихови родитељи реално
не могу да им приуште. Шта нам то
говори?
– Када људи немају доживљај себе као вредне особе, површно огле-

дање у очима других бар за кратко
испуњава празнину, потискује бол и
ублажава страх од сопственог постојања. Иза тога се свакако крију незрелост и идентитет који зависи од тога
да ли их други посматрају са пошто-

вањем и дивљењем, па о себи стварају социјално пожељну слику. Постоје
они који луксуз себи могу да приуште, али га не објављују на „Фејсбуку” и они који не могу, али нађу начин
да га презентују. Чињеница је да је
јаз између оних који имају и оних који немају постао драстичан и опажа
се као пукотина у свести, поготово
код младих који се налазе у фази
формирања идентитета – сматра
психотерапеут.
Уколико је виртуелни живот тесно
повезан са реалним, онда слика о себи коју формирамо на друштвеним
мрежама има за нас велики значај.
Чињеница је да ће људи на своје профиле постављати фотографије или
обавештења која их представљају у
најбољем светлу, у пријатним тренуцима. Али…
– Ефекат „Фејсбука” и „Инстаграма” може бити крајње неповољан
ако се осећате тужно, незадовољно,
депресивно, усамљено. Проблем је
ако представљање ваших пријатеља
чини основу за илузију како се сви
други сјајно забављају и живе феноменалан живот за разлику од вас.
Лажно пласирање и прибављање туђег дивљења, мада зна да прија,
обично није пут који обезбеђује задовољство и животну испуњеност.
Одржавање лажне слике о себи је
психолошки исцрпљујуће и на много
начина осиромашује живот – каже
Сања Станић. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

невен

Т

акмичење је организовао Српски педагошки и методолошки
центар, а овом приликом, поред
ђака из Будимпеште, учествовали су
и ученици из Батање, Ловре, Деске,
Бате и Сирига. Студенти, међутим,
овога пута нису искористили понуђену могућност. Ипак, број учесника износио је готово 150 рецитатора.
На самом почетку манифестације,

све окупљене који су испунили свечану салу Српске школе на Тргу ружа,
поздравила је Јулијана Которчевић,
директорка Српског педагошког и
методолошког центра. Такмичари су
подељени у две посебне категорије. У
првој су се такмичили ђаци из школа
у којима је наставни језик српски,
док су другу категорију сачињавали
ученици који српски језик уче као посебан или додатни предмет.
У првој категорији нашле су се четири засебне групе. Посебно су се
такмичили ученици 1-2, 3-4. и 5-8. разреда, као и гимназијалци.

Такмичење у рецитовању и казивању прозе

Поезија – стварније и корисније име живота

Прошлог петка је у згради Српске основне школе
и гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти,
одржана манифестација у оквиру које
су талентовани ђаци показали и умеће
у рецитовању и казивању прозе

У другој категорији такмичили су се
ученици 1-8. разреда. Напетост и позитивна трема расле су из минута у минут. Такмичари су се распоредили у
предвиђене просторије и надметање
је могло да почне. Низале су се рецитације и жирију је било све теже да
прогласи најбољег међу добрима. Требало је одлучити коме ће припасти
повеља за прво, друго и треће место.
Илустрацију за плакат и диплому
урадила је Петра Јовановић, ученица
12.б разреда. Чланови жирија за групу
од 1-2. разреда били су: професорка
Агота Павловић и гимназијалка Невена

Богићевић, за 3-4. разред професорке Мирјана Трагор и
Славица Зељковић, а за групу
од 5-8. разреда Радивој Галић
и Зорица Јурковић-Ембер.
Чланови жирија за групу
гимназијалаца били су: др
Драган Јаковљевић, главни и
одговорни уредник Српских
недељних новина и универзитетски професор, који је и
председавао жиријем, као и
професор Драгомир Дујмов.
У жирију друге категорије,
за групу основаца од 1-8. разреда седели су професорка
Аница Пандуровић и отац
Далибор Миленковић, вероучитељ.
На крају такмичења, Јулијана Которчевић је у аули школе сумирала
утиске и изразила задовољство великим бројем учесника на овогодишњем успешном такмичењу. Потом
је, заједно са др Драганом Јаковљевићем, победницима овог значајног
такмичења уручила дипломе и поклон-књиге. За успомену на овај дан,
повеље су добили и сви остали учесници. Повеље су уручене и учитељицама, наставницама и професорима
који су припремили ђаке за такмичење, као и члановима жирија.
Д. Д.

ПОБЕДНИЦИ
ТАКМИЧЕЊА
Прва категорија (ученици школа
са српским наставним језиком)
Група 1-2. разред:
1. Немања Недељковић
2. Предраг Шимон
3. Ана Вишки
Група 3-4. разред:
1. Сара Ковачевић
2. Тамаш Конц
3. Сара Остојић и Река Богларка
Варга
Посебна награда: Ирина Марковић
Група 5-8. разред:
1. Катарина Гарабандић
2. Елизабета Хегедиш
3. Александра Иланковић
Посебна награда: Рудолф Булиговић
Група гимназијалаца:
1. Бојана Младеновић
2. Нађа Марчетић
3. Далибор Нашпалић
Посебна награда: Андреј Ђерђ
Друга категорија (ученици школа где се српски језик учи као
предмет)
Група 1-8. разред:
1. Зорка Келемен и Мира Толнаи
2. Николет Панди
3. Милан Веселинов
Посебна награда: Сара Банкути

Глумци „Сунцокрета” гостовали у Суботици

М

Србине, бре… хвала за аплаузе!

Драмска секција „Сунцокрет” Српске гимназије
ала, али одабрана глумачка
чета, представу „Србине, бре”,
„Никола Тесла” у Будимпешти, под вођством
успешно је извела недељу даЗорице Јурковић, и у пратњи професора
на раније и на даскама нове камерне
сцене на Тргу ружа. „Марк, Дорис и
Алена
Нађа и Катарине Бачи, 20. новембра је
Џива кренули су стопама свог порегостовала у Дечјем позоришту у Суботици са
кла, у нади ће наћи одговоре на питања која их муче: ко су, шта су и одапредставом „Србине, бре…”
кле долазе? И нашли су се… шта мислите, где?” Одговоре на ова питања
суботичка публика је сазнала када су
им у госте дошли млади таленти са
пештанског Трга ружа.
Након брзо испијене кафе и неколико залогаја, спаковани, насмејани и
узбуђени, кренули смо из мађарске
престонице пут Суботице. Чим смо
стигли, чекали су нас домаћини са
већ спремљеним распоредом шта
треба обавезно обићи и видети. Посетили смо прелепу Градску кућу, која
је у стилу мађарске сецесије подигнутa за свега две године, у периоду
од 1918. до 1910. године.
Потом смо обишли и монументалну синагогу, која је грађена у истом
стилу као и Градска кућа. Посетили
смо и Суботичку гимназију. Када смо
добили слободно време, раштркали
смо се по граду у мањим групама и нам помогне када је сала Дечјег по- ка је, међутим, својим учешћем,
опуштали пред наступ.
зоришта почела да се пуни. Сви смо осмехом и бурним аплаузом олакшаИпак, ништа од тога није могло да имали благу, позитивну трему. Публи- ла задатак и помогла да се што боље

поистоветимо са ликовима које смо
глумили.
Посебно желимо да се захвалимо
Миланки Костић, руководиоцу Фондације „Данило Киш” и Јасмини Стевановић, секретару Секретаријата за
друштвене делатности, за одличну
сарадњу, велику помоћ и организацију. Такође захваљујемо и Марти
Ароксалаши-Стаменковић, директорки Дечјег позоришта у Суботици,
на пријатељском и срдачном пријему.
Захваљујемо се и месним основним школама: „Иван Горан Ковачић”,
„Соња Маринковић” и „Јован Микић”,
Суботичкој гимназији и Музичкој
школи, које су нам обезбедиле дивну
публику. Посебно смо захвални професорки Мири Штетић, нашој старој
познаници, која је прошле године са
својим ђацима гостовала у Будимпешти са представом „Еразмо Ротердамски”.
Веома лепо смо се провели и осећали приликом посете Суботичкој
гимназији, а такође и током укусне и
обилне вечере у пријатном амбијенту
ресторана „Тинел”. Ту смо уз фантастичан млади бенд „Маска” провели
незаборавно вече.

Невена Богићевић, 12. б разред
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Будимпешта, 3. децембар 2015.

СРПСКИ МУЗИЧКИ ЈУБИЛЕЈИ
У БУДИМПЕШТИ
Корнелије Станковић, Тихомир Остојић, Исидор Бајић,
Тихомир Вујичић
Будимпешта, 4-6. децембар 2015.
4. децембар 2015. (петак)
10:00–18:00 Отварање, прва и друга сесија међународног научног скупа „Традиционално и модерно у музици
Срба у Мађарској у светлу мађарско-српских музичких
веза”, Музиколошки институт МАН – Сала „Барток”
(Budapest I. ker, Táncsics u. 7)
18:30 Свечани програм Српског позоришта у Мађарској и
Бранке Башић и отварање рол-ап изложбе Српског института о четири српска композитора, у Сали „Хајдн” Музиколошког института МАН
5. децембар 2015. (субота)
9:30–12:30 Трећа сесија и затварање међународног научног скупа
13:00 Откривање бисте Корнелија Станковића у Табану –
преко пута Златног јелена, близу Вукове бисте (Budapest
I. ker., Attila út 1)
19:00 Концерт „Човек сав од музике” Вокалног студија
„Орфелин” из Новог Сада под руководством Тамаре Адамов-Петијевић посвећен стваралаштву Корнелија Станковића, Исидора Бајића, Тихомира Остојића и Тихомира Вујичића (Óbudai Társaskör, Budapest III. ker., Kiskorona u. 7)
6. децембар 2015. (недеља)
10:00 Служба у српском православном храму Св. великомученика Георгија у Пешти, уз учешће Хора „Орфелин”.
После службе парастос српским композиторима, у истом
храму. Полагање венаца код спомен-плоче Тихомира Вујичића на пештанској црквено-општинској згради у оближњој Ваци улици, бр. 66
Организатори: Српски институт, Музиколошки институт
МАН, Музиколошки институт САНУ, Српска самоуправа у
Будимпешти, Српска самоуправа I кварта Будимпеште,
Српски културни клуб у Будимпешти, Српско позориште
у Мађарској.
Реализацију програма помогли су: Министарство за људске ресурсе Мађарске, Самоуправа Срба у Мађарској,
Српске самоуправе III, V, VII, VIII, IX, XIV, XIX кварта Будимпеште, Српска школа „Никола Тесла” у Будимпешти

ГАСТРОНОМСКО-КУЛТУРНО ВЕЧЕ
У БУДИМГРАДУ
Српска самоуправа Будимграда срдачно вас позива на
гастрономско-културно вече, које ће се одржати
12. децембра 2015. са почетком у 16 часова. Током
културног програма наступиће уметници Српског
позоришта, а након тога следи дегустација српских
гастрономских специјалитета.
Адреса: Budavári Művelődési Ház
(Budapest, I Bem rakpart 6)

ИНФО СЕРВИС
ПОРОДИЦИ ПОТРЕБАН СТАН
Трочлана породица тражи стан, мању кућу или део куће
за изнајмљивање на дуже време у мирном и зеленом
делу Будимпеште или њеној околини.
Контакт телефон: +36 30 477 8233.

Промоција романа-мозаика

Српска самоуправа
у Јожефварошу срдачно вас позива на

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
СВЕТОГ НИКОЛЕ
12. децембра 2015. од 16.00 ч.
Адреса:
Улица Вајдахуњад 1/б, у будимпештанском VIII кварту

„РЕКА ЗА ЈЕДАН ДАН”
Давида Кецмана-Дака
3. децембар 2015. (четвртак) у 18.00 ч.
Српски културни центар
Будимпешта, Ул. Нађмезе 49
Организатори: Српска народносна самоуправа
Ержебетвароша, Задужбина Јакова Игњатовића
и Српски културни центар

Аутентични српски
грил ресторан
у срцу Будимпеште!
Увек свеже
месо на жару
и најквалитетнија
пића са Балкана!
Ráday utca 61, IX кварт
Тел: +36 30 736 7996
Достављамо поруџбине
на подручју Будимпеште!

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА

П

рограм под називом „Дан Сеобе” посвећен српским сеобницима у Угарску, као и свим српским сеобама и патријарху Арсенију
III, приређује се сваке године, у другој
недељи новембра месеца, јер су, према сачуваним документима, Срби
баш у то време стигли у ове крајеве.
Хабзбуршке власти су српским избеглицама на челу са патријархом дале
дозволу да се населе у ратом опустошеној и разрушеној Сентандреји 19.
новембра 1690. године.
Манифестација, по традицији, обухвата пловидбу Дунавом, културноуметнички програм и представљање
експоната године, који није део сталне поставке у Музеју Епархије будимске у Сентандреји. Ове године, сећање на сеобнике оживљено је 21. новембра, на Аранђеловдан. Арханђел
Михајло се сматра заштитником и
православне вере, па је тиме сам догађај добио на симболичком значењу
и поруци. Организатори манифестације су Српска самоуправа у Будимпешти, Музеј Епархије будимске,
Српски клуб и Српска самоуправа у
Сентандреји, а реализацију програма
помогли су Министарство за људске
ресурсе, Покрајински секретаријат за
културу АП Војводине и Културни и
документациони центар Срба у Мађарској.
Борислав Рус, председник Српске
самоуправе у Будимпешти, рекао
нам је да је „Сентандреја била дестинација Срба избеглица са Балкана.
Срби су у Сентандреји у осамнаестом веку саградили чак седам црка-

У Мађарској обележен Дан сеобе

Бескрајни плави круг и у њему сећање

Од Велике сеобе Срба под вођством патријарха
Арсенија III Чарнојевића, из тадашњег Отоманског
царства на подручје Угарске, прошло је тачно
325 година. Српска заједница у Мађарској
обележила је овај догађај по дванаести пут

ва. Тада је она била један од духовних, културних и привредних центара
српства у Угарској. Он је подсетио да
данашња генерација Срба у Мађарској има обавезу да чува и преноси

ДО БУДИМА ПРЕКО ДВА МОСТА
Алекса Ивић, историчар, пише: „Барањом уз Дунав кретао се и патријарх Арсеније. Онима који су пред Турцима бежали копном, два моста су
служила за прелаз – један на Дунаву код Петроварадина и други на
Драви, код Осијека.
Већина народа је ишла у Будим и даље од Будима, у градове Острогон, Коморан и Ђур. Поред Сентандреје групе су одлазиле у Калаз, Чобанац и Помаз. Заповедник Будима, барон Арејцага, известио је 9. новембра 1690. да је у околину Будима дошло 15.000 српских бегунаца.”.
Средиште сеобника било је у Сентандреји, где је патријарх оставио
тројицу епископа, а он се настанио у Коморану, где су Срби још у првој
половини шеснаестог века имали своју цркву.
Тихомир Р. Ђорђевић пише да се у Сентандреју доселила српска елита, културна, црквена, трговачка, тако да је она била центар новог економског процвата у занатству, трговини, виноградарству, култури, просвети.

СРПСКЕ

сећање на славне претке. Кратким
освртом, дотакао је значајне историјске догађаје везане за српски народ и
његове најважније институције, које
су му биле главни ослонац у најтежим историјским тренуцима, као
што су Карловачка митрополија, Будимска епархија, Матица српска и
Летопис Матице српске.
На питање о феномену вековног
опстанка српског националног бића
на овим просторима више од три века, Пера Ластић, директор Српског
института, рекао нам је да је у основи опстанка, трајања и просперитета
Срба у овој средини снажна свест о
националном бићу и добро утемељеним културним и образовним институцијама од националног значаја.
Српска православна црква и законске
норме су, такође, као инструменти
опстанка који су утемељени на српским привилегијама омогућили аутономију Срба у Угарској. Говорио је и о
новим могућностима које пружају

НЕДЕ ЉНЕ

нови медији и модерна средства комуникације.
Пловидба бродом од Будимпеште
до Сентандреје и натраг трајала је
неколико часова, а међу гостима је
било и тридесетак ученика Српске
гимназије „Никола Тесла”. Сви они
уживали су у лепоти српских песама
и игара и у прекрасној атмосфери на
броду.
И лево и десно, на обалама Дунава,
виделе су се будимске и пештанске
грађевине, бисери светске архитектуре, а када је пао мрак, осветљене различитим светлима, бајковито су се
огледале у води. Песма се разлегала
по живахном Дунаву, по коме су пловиле и друге лађе, слетали и узлетали
галебови. Ноћу, све то делује чаробно.
Приказивање експоната „Распеће
Исуса Христа” из друге половине
осамнаестог века у Сентандреји и
представљање пројекта „Слика и
памћење”, као планирани делови ове
манифестације одложени су за један
каснији термин. Због ниског водостаја Дунава, приступ лађе обали „Сент
Ласло” је био немогућ. Маршрута је
измењена, па је лађа пловила у правцу Ваца и натраг. Тако је, нажалост,
изостао духовно-културни део програма, који би манифестацију учинио
знатно садржајнијом и потпунијом.
Све време пловидбе на броду се
певало и играло. Госте је забављао
оркестар „Село”, а наступили су и
играчи Културно-уметничког друштва „Табан.”
Када се примакао завршетак програма и брод пристајао уз обалу, чланови оркестра „Село” су запевали: „А
сад адио, и ко зна где, и ко зна кад…”.
Уследио је, као одговор присутних,
громогласан аплауз. Људи су желели
још песме, па су се момци поново латили инструмената и одсвирали још
једно српско коло.
Напољу је захладнело, а спремала
се и киша. Касни је новембар, одлазимо у топле станове и куће, а пред
очима нам је слика од пре 325 година:
наши преци, тучени кишом, у блату и
на хладноћи која им се током дугог
пута увукла у кости. Као да се та
хладноћа и то време осећају и сада,
под кожом.
Славица Зељковић
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и сте у младости, када сте били млађи пунолетник, били осуђени на шест
месеци затвора због ремећења јавног реда и мира, односно због туче у
кафани. Том приликом нанели сте тупим предметом тешке телесне повреде малолетном М. С. Да ли је ово истина?
– Да, било је давно, али сећам се и потврђујем да је било тако! Једино што
нисам реметио јавни ред и мир, пошто је у кафани и пре туче био општи хаос, а мислим и да сам тог типа ударио главом.
– Да, да, овде лепо и пише, да сте га повредили „тупим предметом”.
У вашој двадесет осмој години осуђени сте правоснажном пресудом
Окружног суда на 18 месеци казне затвора, јер сте злоупотребили службени
положај одговорног лица у фирми „Партизански пут” и закључивали фиктивне уговоре.
– У тој фирми „Партизански пут” све је рађено партизански, а само сам ја
испао крив. Само, не знам како сам злоупотребио положај одговорног лица,
када су сви у фирми били крајње неодговорни. Сву кривицу су свалили на мене, јер сам био најмлађи и најнеискуснији. Признајем, можда, није било поштено шта сам радио претходно, али јесам поштено одслужио казну.
– Пет година касније поново сте били оптужени за слична кривична дела.
– О чему је реч?
– Ви сте тада искоришћавањем службеног положаја и неевидентирањем
уплата за куповину станова у изградњи, себи прибавили имовинску корист већу од милион евра.
– Да, али много мање од других, који су се окористили тим становима. Они
су се уселили у станове, а ја сам на две године добио „стан” површине два пута три квадратна метра.
– Против вас је вођено још тридесетак различитих истрага и поступака,
али ти процеси никада нису окончани због недостатка доказа, застарелости
или аболиције.
– Не бих превише да се хвалим, али отприлике толико пута су ме неосновано оптуживали и ни у једном поступку није ми доказана кривица.
– У име управе обавештавам вас да смо, после детаљне провере биографија свих кандидата, закључили да једино ви испуњавате све најстроже
услове да будете председник нашег фудбалског клуба, који с највећим амбицијама улази у нову сезону, с циљем да будемо прваци државе и пласирамо
се у Европу.
Александар Чотрић
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Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Министарства културе и информисања Републике Србије

М

„ОНАМО, НАМО,
ЗА БРДА ОНА”

онтенегро није толико далеко од Србије, као што изгледа на први поглед. То је брдовита земља, храбрих људи и храбрих туриста.
Да бих посетио Црну Гору, некада нисам морао да идем у иностранство. Сада морам да носим путовницу, јер се некако померила ка Хрватској. У сваком погледу. Али, побећи ми не може никако, јер је у њој невјеста Јадрана, то јест, моја тазбина: Бока которска. То је једини топли фјорд у
овој према нама хладној Европи, фјорд у којем живе Црногорци, Срби, Албанци, Хрвати и – Руси. Ови последњи нису дошли на тенку, него на здравој
тамошњој валути – евру. А неки и долару. Сада се у продавницама на приморју говори руски, као у Абхазији или Израелу.
Становника ове нове кнежевине има око шесто хиљада, али њих и Амера
преко двеста милиона. То неприродно савезништво ублажава дивна природа:
планине и брда на северу, са бистрим језерима, и морска обала, са посетама
које ће једног дана прерасти у туризам. Иако није велика земља, Монтенегро
је тешко прећи брзо: возови су спори, а вожња аутомобилом дође му као
рафтинг. Мало бржа вожња завршава се у Рисанској трауматолошкој болници, смештеној између Орјена и мора, у градићу где летујем ево близу четрдесетак година. И то потпуно бесплатно, јер сам добитник наградне игре 48
часова свадба.
Црна Гора је земља песника, правника и ватерполиста. Чак је и последњи
краљ овијех брда и мора певао, додуше не познавајући геополитику, о некаквом двору иза брда, где је столовао његов цар, некакав Душан Силни. Имали су они и црквеног и световног владара Његоша који је био велики песник,
али романтик и непознавалац историје. Мислим, оне после његове смрти. И
краљ и владика су себе називали Србима у простодушном незнању и сопственој наивности.
Што се правника тиче, готово сви су школовани у суседној држави, како би
се стручно и легално отцепили од ње. Уз помоћ суседних држава, као што су
Вашингтон Ди Си.
Црна Гора је била запамћена као херојска земља, која се јуначки борила
против огромне Отоманске империје, а сада заједно са њом чека пред вратима ЕУ.
Црна Гора је свој поп-идентитет стекла у Малаги, када је постала првак
Европе у ватерполу. Зато спортска химна „Најбоље су најбоље црногорске ајкуле” прети да засени мајску зору. Све је то постигла половина наше заједничке репрезентације.
Што се цркве тиче, да се човек прекрсти: неки хоће да је мењају као ауто,
старо за ново. Старо је ипак квалитетније и трајније.
Шта је транзиција донела овој земљи брда и мора!? Створен је јаз између
та два. Руси, Ирци и Албанци су учинили да су приморци све богатији, а све
друго је учинило да су горштаци све сиромашнији. На мору глисери, у брдима коњићи. На мору јахте, мотори, апартмани, си фуд, у брдима огњишта,
проја и сир. И једни и други су забављени о свом јаду: богати не знају шта ће
са толиким парама, осим да купе стан у Београду, а сиромашни не знају шта
ће без пара. И једни и други имају мобилне, па нека се договоре.
Лепа је то земља умних људи. Зато су, ваљда, и толико забринути.
Драгутин Минић Карло
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аши специјални извештачи јављају се из градова у којима недужни људи
свакодневно страдају – рекао је водитељ ТВ каналa који 24 сата емитује вести из целог света.
– Цивили у овим местима губе животе или бивају рањени на улицама и у
својим домовима – наставио је водитељ смеђе косе с наочарима танког оквира у боји злата. – Ситуацију из минута у минут прате репортери који су и сами угрожени, али успевају да нас обавесте о драматичним догађајима. Они
јављају да пустим градским улицама пролазе само возила ватрогасаца и хитне помоћи, те да се чују детонације, рушење грађевина и јауци људи – говорио је модератор у једном даху.
– Најпре из Сирије укључујемо дописника Мартина Бернса, који ће рећи
шта се дешава у граду Рамади, у којем се воде уличне борбе између владиних снага и побуњеника.
Репортер је рекао да борбе добијају на интензитету и да се користи и тешко наоружање, што узрокује додатне патње.
Затим је водитељ у студију објаснио да се жестоки сукоби воде и у Јемену, у којем су устаници заузели центар главног града Сане, али да се присталице свргнутог режима не предају.
Посредством скајпа у програму се појавио дописник Денис Вестерман који је детаљно описивао ужасе становника града у којем се налази.
И трећи укључени репортер је извештавао о бројним жртвама. Говорио је
да у граду из којег се јавља, људи свакога дана страдају на улицама, у становима, у школама, у болницама, на радним местима... Он је сведочио да је видео бројне тешко повређене људе разбијених глава, сломљених екстремитета и напрслих ребара. По речима извештача, људи страдају, тако што се на
пролазнике обрушавају дотрајале бетонске фасаде и да се облаци прашине
дижу до трећег спрата, што у болницама за децу падају плафони на мале пацијенте, што пешаци упадају у отворе са којих су украдени метални поклопци, што шетачи у главној улици ишчашају зглобове када ходају лоше урађеним тротоаром, што путници испадају кроз подове распаднутих возила градског саобраћајног предузећа...
Одјављујући се, новинар Ник Паркер је казао да ће, упркос свим ризицима
и опасностима по живот, остати на лицу места и извештавати из Београда и
Србије.
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ог сунчаног јутра пристигли смо у хотел високе класе „Мериот”, који се
налази на само стотину корака од прелепе пешчане обале. Док смо долазили, осмотрили смо у близини нашег боравишта високе палме које се
надвијају над мирном површином морског плаветнила. Цвеће свих могућих
боја и нијанси улепшавало је простор око и унутар хотелског комплекса.
Из удобног и климатизованог аутобуса изашло је нас четрдесетак. Пола сата раније слетели смо на оближњи аеродром.
Љубазни рецепционари дали су нам картице за собе с погледом на пучину
и информисали су нас да за сво време боравка можемо неограничено да једемо и пијемо, по систему ол инклузив.
– Специјалитети домаће и иностране кухиње су вам на располагању када год
ви то пожелите. Пиће, такође, можете да конзумирате у неограниченим количинама. У понуди имамо свашта, виски, вотку, коњак, текилу, коктеле, врхунска вина, ликере, газирана пића… Довољно је да позовете телефоном из собе, или да
сиђете у ресторан, или, пак, да на плажи наручите од наших конобара – цвркутала је лепа рецепционерка, зелених очију и с дугим увојцима плаве косе.
Њен колега за пултом, високи младић, тамног тена, рекао је да можемо да
употребљавамо и све што се налази у мини бару.
– Ако вам је потребно прање или пеглање гардеробе, слободно зовите. Ми
ћемо то преузети и ништа вас неће коштати – сазнали смо од младића у сакоу беж боје.
– Препоручујем вам да посетите наш спа центар, јер се у њему налазе ђакузи, слана соба, турско купатило, руска и финска сауна. Све ово, укључујући и масажу, такође, је укључено у цену смештаја – била је милина гледати
и слушати рецепционерку, на чијем реверу је била плочица с исписаним именом – Ања.
– За вас, наше драге госте предвидели смо и атрактивне излете у оближња
места, а сваке вечери забављаће вас врхунски уметници – плесачи, певачи,
музичари и мађионичари – обратио нам се и менаџер хотела, педесетогодишњак, без косе и с кратком, седом брадом.
Док ми је портир носио кофер, идући за њим ка соби, разгледао сам ресторане, базене, продавнице, салоне и све остало што ћу моћи да користим
наредних седам дана.
Ушавши у пространу собу с удобним лежајем кинг сајз димензија, решио
сам да се опружим и одморим.
„Морам да скупим снагу, да се концентришем и још једном редигујем реферат” – рекао сам себи. „Од сутра у хотелу почиње врло напорна експертска
конференција на тему: ’Како смањити сиромаштво, глад и незапосленост?’”

КУРСАЏИЈА
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обар дан, господине, драго ми је што сте одлучили да вам управо ја држим
часове енглеског језика – дочекала је госпођа Хаџи-Пешић госта у свом салонском, лепо намештеном стану, с високом таваницом, који се налази у
близини Ташмајданског парка.
Пошто је посетиоца, педесетогодишњака у сивом сакоу из чијег џепа је вирила црна марамица, понудила кафом и чајем, Хаџи-Пешићева је казала:
– Нећемо се правити Енглези, него ћемо радити озбиљно и посвећено. Енглески је постао језик споразумевања у целом свету, па и они који се не разумеју говоре на енглеском. Ко не говори енглески језик ограничен је на комуникацију с
веома малим бројем становника ове наше планете. Без енглеског данас не можете ништа значајно да постигнете. Ако се нађете у иностранству, а не знате стране језике, биће вам веома тешко да се снађете и глупо ћете се осећати. Хендикепирани сте, као што су то некада били неписмени људи. Можемо ми да волимо, или не волимо енглески, али реалност је да је преузео примат у дипломатији, науци, информационим технологијама, уметности, забави, спорту... Могу да
вам гарантујем да ћете уз мене брзо напредовати и да ћете за два месеца већ
моћи да се споразумевате са својим саговорницима.
Нови ученик, висок, крупан, високог чела и с мало косе на темену, поправљао
је чвор на кравати црне боје и цупкао полусавијеном ногом док је седео на удобној и лепо израђеној столици:

– Ја сам чуо да уз вас проговарају и неми. Бројни пријатељи су ми вас препоручили и верујем да ћемо успешно сарађивати.
Професорица енглеског језика се захвалила не лепим речима које је чула и
упитала:
– На којем нивоу је ваше знање енглеског?
Ученику је било мало непријатно, поцрвенео је, почешао се оловком по орошеном челу и признао да, осим неколико основних речи, не зна енглески.
– Ово ми је важно – објаснила је Хаџи-Пешићева – да бих знала од чега ћемо да кренемо у савлађивању градива.
– Како бисте рекли на енглеском – упитала је, затим – добар дан, како сте!
Ученик је оборио поглед, нервозно је вртео оловку између прстију и тихо је
процедио:
– Не знам.
– Аха... Па, добро, кренућемо од самог почетка. Само, морате ми рећи који
ниво знања енглеског језика је вама потребан, због чега и до када желите да га
научите?
Ученику је бивало све неугодније. Добио је црвену боју облих образа, али није имао куд, осим да буде искрен.
– Желим да што пре научим енглески. А потребан ми је, јер сам управо именован за министра спољних послова.
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а седници кабинета, министарка просвете пожалила се премијеру и осталим члановима владе да не зна како да реши проблем наставника и професора који штрајкују због малих плата.
– Већ неколико месеци настава се не одвија нормално. Запослени у школама не држе предавања, или су часови знатно скраћени. Осим деце која се радују, сви остали смо веома забринути! – саопштила је плавокоса министарка
и додала је да новца за повишице нема и да ће због тога штрајк просветара
бити настављен.
Министар пољопривреде, старији, крупни бркајлија, говорио је о незадовољним сељацима који су због ниских откупних цена пшенице блокирали све
важније путеве у држави.
– Ако је неко пропустио сајам пољопривреде, сада може да види све машине. Сељаци су извезли на ауто-путеве, мостове, раскрснице и граничне
прелазе тракторе, приколице, комбајне и осталу механизацију. Не пропуштају никога, док не добију већу цену за овогодишњи род житарица – реферисао је забринути министар.
Премијер је слушао и повремено климао главом. Ништа није коментарисао.
Повремено је руком прелазио преко чела и куцкао оловком о површину стола.
Министар задужен за саобраћај и путеве информисао је колеге о протесту
запослених у грађевинским и путарским фирмама.
– Они су последњих седам дана коначно изашли на путеве, али не да раде
на њима, већ да праве барикаде и да траже новац за изведене радове! Некима из државног буџета нису плаћени послови које су обавили још пре три године, па зато траже исплату ових дуговања.
Премијер се трудио да не покаже емоције и све реферате је слушао привидно равнодушно.
И министарка за социјална питања, дама коврџаве косе и прћастог носа,
имала је шта да каже:
– Пензионери су се јутрос окупили у парку испред владе и захтевају да им
се повећају пензије. Они нису успели ништа да блокирају, али траже двадесет посто повећања примања и прете да ће позвати све своје колеге да на
следећим изборима гласају за опозицију!
Министар задужен за ресор здравства, такође, је имао лоше вести. Он је
говорио о штрајку запослених у белим мантилима који примају само пацијенте у најтежем стању, а све остале враћају кућама.
– Лекари и медицинско особље жале се да су им плате мале и траже хитну повишицу. За њих је једини лек да се нађе новац у државној каси!
А онда је коначно проговорио и премијер:
– Не знам зашто сви гледате у мене и очекујете решење. Морате да пронађете премијера. Ја сам на овом месту туђом грешком, ни крив ни дужан. Мени је, на основу фалсификованих докумената, украден идентитет. Довиђења
и хвала лепо на досадашњој сарадњи.
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д поднева сам провео четири сата на интернету. На друштвеним мрежама и порталима медија коментарисао сам изјаве и поступке наших министара. За њих сам имао само речи хвале и бранио сам и оправдавао њихове поступке. Написао сам да су нас они ослободили од лопова из претходног режима и да раде у интересу нас, обичних грађана. Полемисао сам с онима који све виде црно и не знају ништа друго, осим да критикују. Таквима сам
објашњавао да је актуелна влада наследила веома тешку ситуацију и да не
може преко ноћи да нам буде боље, али да су видљива побољшања у свим
областима. Навео сам да је смањена незапосленост, да је мањи дефицит у
буџету, да су дошли велики страни инвеститори, да су ухапшени тајкуни криминалци, да су усвојени бројни закони који ће побољшати стање у економији, да само што нам није боље...
Противници владе су писали у својим коментарима да влада није ништа
учинила да људи живе боље, већ да се одржава диктатуром и цензуром. Писали су и о хапшењима политичких противника, судским поступцима против
новинара, нападима власти на независне институције и медијском маргинализовању опозиције. Све такве наводе сам оповргавао и истицао да су плод
маште оних који желе лоше нашој земљи, а добро само себи. Подсетио сам
да је садашња опозиција била дуго година на власти и да је тада ситуација
била неупоредивно тежа и бесперспективнија. Наводио сам да би требало
сви да будемо срећни што имамо тако способног, вредног, одговорног и
стручног премијера који дан и ноћ ради да земљу извуче из невоља у које нас
је увалила претходна власт.
После подне сам био на трибини владајуће партије. Скуп је одржан у сали
општине и било је много посетилаца који су аплаудирали говорницима. Ни ја
нисам штедео дланове, а богами ни грло, док сам узвикивао:
– Браво! Тако је! Живели! Само напред!
После излагања функционера, јавио сам се за реч и подржао их у томе што
говоре и раде. Рекао сам да су они препородили нашу земљу за кратко време и да никада у историји није урађено више добрих ствари за тако кратко
време.
Увече сам дошао у просторије странке да бих на једној приватној телевизији гледао гостовање нашег председника, који је и премијер. Пола сата сам
звао телефонски број, да би ме укључили и како бих захвалио премијеру за
пробуђени оптимизам, борбу против криминала, повраћено националоно достојанство, приближавање Европи... Имам утисак да је премијер био веома
задовољан због мојих речи подршке.
Били су задовољни и присутни функционери у странци. Када је емисија завршена, понудили су ми сок од малине и кифлу у којој су били шунка, качкаваљ и кисели краставци.
Био сам гладан, али нисам могао да једем. Седео сам сам у једном углу
сале и присећао сам се шта сам писао и говорио овог дана.
Због тога нисам могао да поједем ни залогај, јер ми се утроба превртала.

Х

У ПОЧЕТКУ БЕШЕ
ЋУТАЊЕ

тео сам тог трена да изнесем своје мишљење, али сам се у последњем
тренутку предомислио, јер то, можда, и није моје мишљење. Дођу човеку, Боже ме прости, којекакве мисли, опхрвају га, буде у њиховој власти,
па се после чеше и где га не сврби. Срећан је тај „бумбар“, који ме је испровоцирао, што сам одустао, јер се не би добро провео. Са мном на вербалном
плану не може нико да се носи. Да хоћу, надговорио бих и попа и учитеља и
адвоката заједно. Свакоме ја зачепим уста, на овај, или онај начин. И моја жена то може да потврди. А баш сам се био наоштрио да „бумбару“ саспем баш
све у то ружно, бубуљичаво лице. На срећу, проценио сам да то не би било
добро. Он је права, правцата будала и зато није паметно упуштати се с њим у
расправу, јер нас људи не би разликовали.
После неколико дана од тог догађаја, такође, сам био револтиран и хтео
сам једном клипану да објасним неке ствари, али сам укапирао да он све то
зна и да се намерно прави луд. Док се правио паметан, није добро пролазио,
па је зато одлучио да изиграва ненормалног. А ја сам решио да оћутим, па
куд пукло, да пукло. Тако сам га највише изнервирао и неколико пута ми је
одговарао. А ја сам и даље ћутао, јер ћутање је глас Бога. У почетку је било
ћутање, тек после је дошла реч.
Пре три и по године једна жена, она ниског раста, округлог лица и кратке
плаве косе, изазвала ме је да јој објасним нешто о мушко-женским стварима,
али сам се тргнуо и одустао, иако сам већ био заустио.
А пре две године нисам хтео да се упуштам у надгорњавање с оном седокосом персоном која је овде дошла из пречанских крајева. Ја бих га у сваком
разговору разбио на саставне делове. Да сам хтео да му кажем то што сам наумио, он би после расправе са мном морао да се покрије оним клемпавим
ушима. Да сам проговорио, колико сам речит, он не би дошао до речи, ма не
би дошао до ваздуха. Али, паметан сам ја, па сам ћутао и тако спасао своју
душу.
Вукли су ме за језик разни, али нисам се дао. Што би било ко морао да зна
шта ја мислим?! Хоће људи да те испровоцирају, па то ти је. Шта год да кажеш, неком се замериш. Ето, било је тешких сукоба, искушења и полемика,
али све то, у себи.
И тако, мало, по мало, прођоше четири године мог посланичког мандата.

ЂАЧКИ АФОРИЗМИ
* Kад сам био мали читао сам причу о
* Не знам зашто мој тата купује нови* Лако је препознати ђака првака. Вотри прасета. Сада су то свиње у година- не кад стално говори да у њима нема ди деду за руку.
ма.
шта да се прочита.
* Мени је други час у школи много ва* Маму и тату никада не цртам. Пла* И ја бих волео да имам брата. Овако жнији од првог, јер на први увек закашим се да се не наљуте када виде како морам да идем у комшилук да се тучем сним.
изгледају!
с туђом децом.
* Данас сам одговарала математику.
* Тата каже да ме је донела рода, а
* Моја бака се удала за мога деду док Знала сам све што ме наставница није
бака тврди да није рода, него вештица.
је био млад. Сада га не би ни погледала. питала.
* Моја мама зна математику боље од
* Свако јутро пробудим се пре деде.
мене. Она студира на пијаци.
Да ми не поједе кекс с млеком.
* Тата каже да су му џепови празни.
* Мој деда свако јутро разговара са
Вероватно му је мама пеглала пантало- птицама. Више воли да са њима прича,
не.
него да се с нама свађа.

* Kад добијем петицу, мама каже:
– То је моје дете!
А кад добијем кеца, мама каже:
– Исти отац!
* Ако у мени чучи геније, баш се добро сакрио.

* Наставница ме је одвела код директора школе. Много је желео да ме упозна.
* Одлучио сам да идем у школу. Нећу
бити ни први ни последњи кога су родитељи на то натерали.
* Kад ми мама уради домаћи задатак,
тата каже: „Ћути, и двојка је прелазна
оцена!”
Митар Митровић

* Почела је школска година. Деца
опет постају озбиљни људи, а маме и тате ће поново подетињити.

* Брижни отац разговара са ђаком-пр* Тата је рекао комшиници да је доваком:
* Деда ми свако јутро очисти сандабра риба. Па му је мама поломила при- лице. Вероватно мисли да су његове.
– Сине, како је било у школи?
* Ужелео сам се мојих другова. Једва
бор за пецање.
– Много лепо – каже он. – Имали смо
чекам да се побијемо.
одмор.
* Мене деда увек сачека испред шко* Kад тата пере судове, мама пита: ле. А онда га ја одведем до куће, да не
* Наш пас је веран. Kад га продамо,
„Боже, шта ли је то згрешио?!”
* Слушају клинци на радију које ће се
залута.
увек се врати кући.
зграде рушити по урбанистичком плану,
па се договарају: „Хајде да питамо кад
ће нашу школу да сруше!”

УКРШТЕНИЦА

* Враћајући се исцрпљен са решавања
уобичајених тестова, клинац је са врата
узвикнуо:
„Мама, данас је опет било тестерисање!”
* Обични ђаци мисле да је ученик
ученику вуковац.
Јован Хаџи-Kостић

* Ђак који има све јединице овако се
теши: „Ја увек живим у нади да ћу неку
јединицу поправити, док онај који има
све петице стално живи у страху да ће
неку петицу покварити.”
* Милан се читав сат дотеривао пред
огледалом јер се спремао да сасвим
случајно сретне Јасну.
* Дечак који заборавља да уради задатке, или непрекидно мисли на неку
девојчицу, или непрекидно не мисли на
задатке.
Алек Марјано

ПОД СТАРЕ
ДАНЕ

И

мам трауме од Партије. Често
ми је у глави и због тога ме
облива хладан зној. Дешава
се и да ме пробуди усред ноћи и
натера да вриснем.
У оно време све је било тешко,
нарочито није било лако постати
члан Партије. Успео сам тек после
петог покушаја. Kад сада размишљам о томе тешко ми пада то
што сам морао сваки пут да пишем молбу. Још ми је теже кад
помислим шта сам све лупао у
њима. Боже, како сам им се увлачио. Kада бих само могао да се
убацим у њихову архиву…
Ето, то би било све.
Зоран Спасојевић
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СВИ НАШИ
ПАТРИЈАРСИ (2)

ушан Силни је морао да прогласи
Српску патријаршију јер је, у то
време, према неким историчарима,
само патријарх могао да крунише цара.
А према тумачењу саме цркве, проглашење Српске патријаршије је учињено
зато што је „у састав Душанове државе
ушла и старија аутокефална Охридска
архиепископија која је канонски била
равна новој Српској аутокефалној архиепископији, па је требало, узвишењем
ове друге на степен патријаршије, избећи могући судар две цркве и спор око
старешинства”.
Седам дана после овог сабора, на коме је архиепископија уздигнута на ниво
патријаршије, а први српски патријарх
добио титулу патријарха „српских и поморских земаља”, на Васкрс 1346, крунисан је Душан Силни за првог српског цара са титулом цара „Срба, Грка и приморских страна…”, а Душанов син Урош
за краља. Сабору су, осим цара и властеле из целе државе, присуствовали сви
архиепископи, митрополити, епископи,
игумани и други представници цркве из
Пећке и Охридске архиепископије, високи црквени достојанственици из освојених области Цариградске патријаршије и
Свете горе, као и бугарски, трновски, па-

тријарх Симеон са својим епископима и
вишим свештенством.
Том приликом је одлучено да неки
угледни епископи у старим српским
областима, као што су скопски, призренски, зетски и рашки, добију титулу митрополита, а да се скопски митрополит
сматра „првопрестолним”, пошто је „столовао” у царској престоници. Охридска
архиепископија, која је неокрњена ушла
у састав српске царевине, остала је и даље аутокефална, с тим да њен архиепископ признаје првенство части пећком
патријарху. Грчке епархије у новоосвојеним областима, које су раније припадале Цариградској патријаршији „потпале” штенством у оним градовима које је Дусу под јурисдикцију пећког патријарха. шан освојио од Византије. Душан је покушао да се измири са цариградским паЦариградски патријарх тријархом, али у томе „за живота” није
успео. Измирење две цркве је постигнубаца анатему
то тек 1375. године.
Седам година после проглашења српске
Током једног од многих боравака у
патријаршије (1353), цар Јован Кантаку- манастиру Жича први српски патријарх
зин, некада близак пријатељ и сарадник се изненада разболео и на путу за Пећ
цара Душана, наговорио је цариградског умро 3. септембра 1354. године. Српска
патријарха Калиста да баци проклетство црква га је канонизовала за светитеља.
(анатему) на српског цара, патријарха,
После тромесечног оплакивања првог
Цркву и народ због тога што је архиепи- српског патријарха цар Душан Силни је
скопија постала патријаршија, и што су сазвао „српски и грчки” сабор у Серу и
Грке епископе заменили српским све- 29. новембра 1354. године за другог срп-

ског патријарха изабрао хиландарског
игумана Саву који је постао Сава IV и који се, попут његовог великог претходника, ословљавао као „патријарх српски и
приморских земаља”. Пећког патријарха
бирали су тада, како пише Грујић, државни сабор, састављен од црквене и
световне властеле, и то у споразуму са
владаром, а епископе је постављао Архијерејски сабор или Синод. Изабраном
патријарху клицало се: „многаја љета”;
ословљаван је са „твоја светост, а називан је и преосвећеним”. Титула му је била: по милости Божјој архиепископ и патријарх свих српских и поморских земаља, а једно краће време, све до смрти
патријарха Саве IV, 1375, и патријарх Срба и Грка. Патријарх је имао свога логотета, канцелара, који је писао патријаршијска акта, потписивао их и печатио.
Српски патријарси потписивали су тада,
као и данас, зеленим мастилом. Још док
је био на Светој гори и док су на њој жи-

СКИДАЊЕ
ПРОКЛЕТСТВА
Није познато да ли је чину скидања анатеме присуствовао и сам патријарх Сава IV. У опису чина измирења стоји да се у „то време представи
Сава патријарх, који је пребивао на
престолу Светога Саве двадесет година и пет месеци, и сконча месеца
априла 29, дан на антипасху, у трећи
час дана”. Према Нићифору Дучићу
патријарх Сава је, када су приспели
делегати цариградског патријарха,
већ „лежао у Пећи на самрти”.
У време патријарха Саве IV, српска
војска је под заповедништвом краља
Вукашина 1371. претрпела на реци
Марици велики пораз. Те исте године
умро је и „нејаки” Урош (1355–1371).
Сава IV је умро 29. априла 1375. године. Сахрањен је у цркви светог Димитрија у Пећи.
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Овај додатак објављујемо уз финансијску
помоћ Министарства културе
и информисања Републике Србије

НЕПОЗНАТИ
ДАНИЛО IV
Сава V се за живота потписивао
као „патријарх Срба и Грка”. Умро је 7.
октобра, али се, како наводи Слијепчевић, не зна година смрти. После Савине смрти, на трон српске православне цркве устоличен је, и то као
седми патријарх, Данило IV. О њему
у црквеној историји нема никаквих
података. Не зна се ни када је ни где
је устоличен. Забележено је једино
његово име. На власти је остао неких
годину дана, када га наслеђује патријарх Кирил. Неки виђенији историчари Српске православне цркве чак и
не помињу постојање Данила IV.

Тако је, као трећи по реду пећки патријарх, 3. октобра 1375. био изабран Јефрем. Рођен 1311. године код Трнова у данашњој Бугарској, пре устоличења живео
је као испосник у Хиландару, одакле је
прешао у једну испосницу на врху Свете
горе у којој је водио „пустиножитељски
живот”. После Турске окупације Свете горе, Јефрем је прешао у Србију, у „пустињу у околину манастира Дечани”, а потом
је у „пећини ждралског теснаца” у околини Пећи, провео око годину дана. Јефрем
се 1382. године одрекао „достојанства
пећког патријарха” и поново повукао у
Душанову задужбину, велелепни манастир Светих архангела код Призрена, где
се „подвижавао” девет година. На месту
патријарха заменио га је Спиридон.
После смрти патријарха Спиридона,
на патријаршијски престо је поново, у
она тешка времена настала после Косовског боја, изабран патријарх Јефрем који
је на црквеном трону остао све до 1392.
када је за патријарха изабран Данило.
Патријарх Јефрем се повукао у „своју
првосаздану пештеру близу Средње горе” у Ждрелу, где је остао до смрти 15.
јуна 1399. Седам година после његове
смрти у Пећкој патријаршији су откривене његове мошти, али нису извађене,
него му је на гробу патријарх Сава V, подигао гробницу.
Патријарх Јефрем је проглашен за
свеца, а епископ Марко му је написао
житије и службу.

вели Палама и будући цариградски патријарси Калист и Фотије, Сава је упознао чувеног монаха Григорија Синаита и
пустињака Јефрема који је касније постао српски патријарх. Сава IV је био
образовани свештеник. Сачувано је једно јеванђеље писано на пергаменту и
украшено лепим и изузетно раскошним
минијатурама које носи његово име.
Помирење са Цариградском патријаршијом покушао је цар Душан. Али тек
после његове изненадне смрти 20. децембра 1355, изазване вероватно тровањем, нови византијски цар Јован V послао је 1364. у Сер код царице Јелене, тада монахиње Јелисавете, патријарха КаСпиридон загорчавао
листа, који је и бацио анатему. Током ове
живот Цариграду
мисије у Серу патријарх Калист је изненада, „на пречац”, умро, па је био сахра- Зa четвртог српског патријарха 17. маја
њен од оних истих свештеника које је 1379. године изабран је Спиридон. Он је
претходно био мелнички митрополит и на
управо он проклео.
том положају је, како истиче Грујућ, „загорчавао” живот Цариградској патријарМукотрпни процес
шији, издавањем „дипломе” цркви у браизмирења
ничевском Ждрелу, давањем самосталУ мукотрпном процесу измирења које је ности и манастиру Горњаку, и проширетрајало годинама, најпре је постигнуто њем црквене јурисдикције Браничевској
делимично измирење (партикуларно је- области, чиме је рушио „успостављену цадинство), које је остварено 1368. у време риградску црквену власт у Подунављу”.
деспота Угљеше Мрњавчевића. Идеја за
Кнез Лазар, који је иначе добро познаконачно помирење потекла је од свето- вао митрополита Спиридона, мислио је
горског старца Исаије, родом из Поли- да је управо он, као изузетни пастир
мља, који је 1374. отишао кнезу Лазару, Српске православне цркве (СПЦ), спосокао најугледнијем српском господару бан да буде нови управник цркве. Као
тога времена и тражио од њега дозволу патријарх Спиридон је, по црквеним
да започне са преговорима око помире- изворима, значајно утицао на духовни
ња.
препород Србије у Подунављу и ПосавиКнез је прихватио овај предлог и по- ни у време владавине кнеза Лазара. Све
слао Исаију патријарху Сави IV од кога до Косовског боја 1389. године, патрије добио пристанак државног сабора да јарх је био лични саветник кнеза Лазара.
спроведе измирење Грчке и Српске црСпиридон се помиње у једном спису
кве. Снабдевен даровима, Исаија је, у из 1379. у којем се, како наводи Слијепчепратњи бившег проте Свете горе Теофи- вић, истиче да је патријарх „са целим сала и још тројице калуђера, отишао у Ца- бором свете и велике наше цркве” потврриград.
дио дарове кнеза Лазара манастиру
Цар Јован Палеолог и патријарх Фило- Ждрелу. Том приликом је потврдио и потеј примили су високо изасланство светогорских калуђера и после кратког саветовања одлучили да скину анатему. О
свему овоме начињен је акт (томос) и
одређено је да са светогорским изасланицима иду у Србију цариградски јеромонаси Матеј и Мојсеј, који ће свечано
објавити измирење Цариградске и Пећке
патријаршије. Посланици су почетком
1375. стигли у Призрен, где је тада столовао патријарх, и ту на свечаној литургији
прогласили измирење.
Обичај да патријарха бира државни
сабор и владар прекршен је после смрти
Саве IV договором између кнеза Лазара
и Ђурђа Балшића, господара Зете и Пећи, да патријарха бира сам сабор архијереја и игумана. Крајем септембра 1375,
састао се у Пећи, црквени сабор архијереја који је, после пуно препирки, јер је
било „много претендената и амбициозних кандидата”, како тврди Пурковић,
изабрао за пећког патријарха једног
правог испосника-пустињака, чувеног
старца Јефрема.

вељу кнеза Лазара цркви Ваведење св.
Богородице на Ибру. Заједно са кнезом
Лазаром Спиридон је 2. марта 1382. године одобрио оснивање манастира
Дренче, задужбину монаха Дорогеја и
његовог сина Данила. Овај манастир је
био киновитски, јер се у повељи наглашава, да после смрти Данила, игумана
треба да бира само манастирско братство из својих редова.
Патријарх Спиридон је, како пише
Слијепчевић, вероватно био онај патријарх, кога Константин Филозоф помиње,
и који је кнегињи Милици, удовици кнеза
Лазара, одобрио да своју кћерку Оливеру пошаље у харем султану Бајазиту.
Патријарх Спиридон је умро 11. августа 1389. године. И он је канонизован за
светитеља, а мошти му почивају у цркви
светог Димитрија у Пећкој патријаршији.

„тада већ монахиње Јевгеније”, манастиру Св. Пантелејмон на Светој гори. За
име овог српског црквеног патријарха
везује се и пренос моштију кнеза Лазара
из цркве Светог спаса у Приштини у манастир Раваницу, задужбину српског
кнеза. Том приликом Лазар је канонизован за свеца.
Патријарх Данило бавио се и књижевношћу. Написао је „Похвалу кнезу Лазару”, која је по оцени књижевних критичара „писана с укусом и спада међу најлепше књижевне творевине старије српске књижевности”. Данилo је написао и
„Слово о Симеону Немањи”, „Слово о
Светом Сави”, „Житије и служба краљу
Милутину”, и „Стихове о светом Симеону и краљу Милутину”.
Данило је управљао црквом у тешким
временима када је Србија била вазална

После Спиридоновог упокојења, на
трону поглавара српске цркве годину
дана је поново столовао трећи српски
патријарх Јефрем, а онда је у пролеће
1391, на сабору који је сазвао кнез Стефан Лазаревић, највероватније у манастиру Жича, за петог по реду патријарха
устоличен Данило III.
О Патријарху Данилу III сачувано је
врло мало података. На једној повељи,
која потврђује да су учињени поклони
руском манастиру Св. Пантелејмон на
Светој гори, Данило се потписује као
„Данило, по милости божјој преосвећени патријарх Србима и Приморију”. Данило се помиње и у повељи деспота Стевана Хиландару, из 1392. године, којом се
поклања једна црква са неколико села
на Ибру. Године 1395. патријарх Данило
је потврдио и дарове кнегиње Милице,

држава којом је, до пунолетства сина
Стефана, управљала удовица кнегиња
Милица.
О шестом српском патријарху Сави V
зна се мало. Зна се да је наследио Данила, да је 1400. обавио сахрану патријарха Јефрема, који је после повлачења са
црквеног трона живео као пустињак, да
је 1406. њему у част подигао гробницу у
Пећи где је и сахрањен и да је, како је
епископ Марко из Хвосна описао у „Житију светог Јефрема”, после седам година, на сабору, одржаном 1407. године, којим је председавао Сава V, патријарх Јефрем канонизован и проглашен за светитеља. Из једне повеље кнегиње Милице,
тада већ монахиње Јевгеније, „дознајемо” да је она посетила Високе Дечане и
да је у својој даровници написала да је
манастир врло прикладан за „иночесно
пребивање”.

Хиландарски игуман
Кирил
Осми српски патријарх био је савременик Константина Филозофа. Пре него
што је постао патријарх, Кирил је, према
црквеним изворима, највероватније био
хиландарски игуман. Ни о њему, међутим, нема тачних и поузданијих података. Забележено је да је „у присуству високог клера, игумана и властеле” освештао цркву свете тројице, задужбину
Стефана Лазаревића, на Духове, 15. маја
1418. Константин Философ пише да је
деспот Стефан, поводом освећења манастира Манасије, „призвао патријарха,
тада је то био Кирил, са свим сабором
српских првосвештеника, игумана и
осталих свију часних мужева”.
У време патријарха Кирила, на Западу
су одржавани црквени сабори који
су за циљ имали, како пише Поповић,
реформу Римокатоличке цркве „у
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глави и у удовима”, како се онда говорило. Сабору у Констанци одржаном 1414.
године, где је осуђено учење Јана Хуса,
присуствовао је српски деспот Стефан
Лазаревић. Према наводима у једном летопису Кирил је умро 27. децембра 1418.
Девети српски патријарх био је Никон,
који је од 1420. године, када га у једном
тексту помиње познати грчки књижевник Андонија Рафаил, столовао у Жичи,
из које се 1428. године због најезде Турака иселио и прешао код деспота Ђурђа у
Подунавље. Према веродостојној црквеној историјској грађи, патријарх Никон је
стално живео у Београду, престоници
Стефана Лазаревића, и био је „заслужан
за процват црквене књижевности и
уметничког живота” свог доба. Време
Никоновог управљања српском црквом
обележено је драматичним „нестанком”
Стефана Лазаревића 1427. године и вештим владањем деспота Ђурђа Бранковића (1427–1456) на остатку слободне
српске територије.
Патријарх Никон је, како пише Ђоко
Слијепчевић, „наредио” Константину
Философу да напише биографију деспота Стефана”. А ми, вели Константин
Философ, „примисмо заповест изнад наше снаге од свеосвећеног патријарха
кир Никона српских и поморских земаља да напишемо ово житије”.
У једном опширном запису који Љубомир Стојановић датира у време око
1428. године, помиње се патријарх Никон
и у њему се истиче да је он „помогао рад
некога Радослава”.
Не зна се када је и под којим околностима патријарх Никон „одступио” са
црквеног трона. Јерођакон Арсеније помиње 1435. годину, али се из самог текста
документа не види ни колико је дуго живео, ни када је умро.
О десетом патријарху СПЦ Теофану,
познатом и као Теофан Пећки, не зна се
готово ништа. Не зна се ни кад је дошао
на патријаршијски трон, ни колико дуго
је управљао црквом, ни какве је резултате постигао. Зна се једино да је био патријарх и да се звао Теофан.

шију, служе свечана архијерејска богослужења и читају народу молитве. На
својим походима патријарси су јахали
на богато украшеном коњу, у левој руци
су држали узде, а десном су благосиљали народ, који је пред њима падао на колена. Испред патријарха ђакони су носили велики патријаршијски крст, а за њим
жезло. У обичним приликама патријарха
су пратила по два каваза (оружане слуге), а када је ишао у пастирске посете
народу имао је велику оружану пратњу
на коњима. Народ се односио према патријарху са страхопоштовањем и бојао
се његове клетве – анатеме.
Пре него што је 1445. преузео управу
над црквом, Никодим је био студенички
игуман, затим охридски архиепископ од
1451. до 1453. године и, „рашки митрополит”. Као охридски архиепископ Никодим II је уместо старог Јоакима, присталице уније, рукоположио молдавског
митрополита Теоктиста. А у време Ђурђа Бранковића Никодим II се 14. јануара, како наводи Слијепчевић, потписао
овако: „Ја, смирени Никодим, по милости
Божијој патријарх Србима и Приморију
и другим крајевима”. Године 1450. патриНикодим II близак
јарх Никодим II наредио је да се испоЂурђу Бранковићу
сници Светога Саве у Кареји даје све оно
Патријарх Никодим II је живео у Смеде- што је Сава захтевао. Ово наређење „пареву, престоници Ђурђа Бранковића. Сви тријарх је издао у Пећи, а потписао га је
средњовековни патријарси су имали и печат ударио логотет Тодор, што укаобичај да лично обилазе своју патријар- зује да је тада седиште патријархово би-
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самосталној средњовековној Србији,
Арсеније II, по свој прилици био митрополит смедеревски, а територија његове
патријаршије обухватала је крајеве северно од Крушевца и Западне Мораве.

Потчињавање Охридској
архиепископији

ло у Пећи иако се он, повремено, налазио у Жичи, због чега се она и назива „велика црква патријаршије Жиче”.
Наредне 1451. године, патријарх Никодим II се потписао зеленим мастилом на
„Шестодневу св. Јована Златоуста”, који
је за патријарха преведен „од језика јелинског на језик наш словенски”, овако:
„Никодим, Божјом милошћу патријарх”.
Патријарх је 1452. године поклонио манастиру Студеница рукопис „Маргарит
светог Јована Златоустог” која се данас
чува у манастиру свете тројице у Пљевљима. Неколико година пред коначни
пад Смедерева под Турке (1459), обе патријархове резиденције, Пећ и Жича, налазиле су се изван граница слободне Србије. После смрти патријарха Никодима
II, или његовог одласка за охридског архиепископа, како пише историчар Радослав М. Грујић, деспот Ђурађ Бранковић
је замолио цариградског патријарха Генадија Схоларија да реши „деликатни
црквено-статусни проблем” и да одговори на питање: да ли може да се постави
нови архиепископ и патријарх, а да његово средиште столовања не буде у његовој држави?
Схоларије је одговорио Бранковићу
да владар и сабор епископа могу поставити архиепископа и патријарха у месту
које раније није било његова катедра само ако на тој територији нема другог
епископа. Тако је последњи патријарх у

После турског заузећа Пећи, цариградски патријарси су српску цркву потчинили Охридској архиепископији. У време
последњих Бранковића, охридски архиепископ потписивао се као „патријарх
српски, бугарски и северних страна (влашко-молдавских)”. И архимандрит Иларион Руварац у тексту „О каталозима
пећких патријарха” сматра да је Пећка
патријаршија, била потчињена Охридској архиепископији од пропасти државе 1459. до 1557. године. А Љубомир Стојановић у расправи „Српска црква од патријарха Арсенија II 1462. до Макарија
1557. године” тврди да српска црква у
овом периоду није била призната од Турака, али да није била ни потчињена
Охридској архиепископији.

ПОГРОМ ОСВАЈАЧА
Српски патријарх Арсеније II био
је, дакле, стицајем неповољних историјских околности, последњи старешина српске цркве средњег века која
је драматично нестала у вихору немилосрдних турских погрома. О самом патријарху Арсенију II зна се веома мало. Извесно је да је на патријаршијски престо дошао после патријарха Никодима II, али се не зна ни
докле је био патријарх, ни како је завршио свој живот. Како наводи Грујић
у историји се помиње да је међу српским архијерејима који су се у средњем веку бавили преписивањем књига био и извесни митрополит „првопрестолни” Арсеније који је на трону
пећких поглавара СПЦ-а столовао од
1457. до 1463. године. Ако је све ово
тачно онда је Арсеније II надживео
деспота Ђурђа Бранковића Смедеревца (1427–1456), његовог сина Лазара (деспота од 1456. до 1458), и коначни пад српске средњовековне државе – деспотовине у турско ропство
1459.
Српска црква је остала без врховног
поглавара, али не и без епископа. У периоду од укидања Патријаршије 1463, па
до њене обнове 1557. као „они који су
придржавали престо Светог Саве” помињу се Јанићије (1506), архиепископ Јован
око 1508. и 1509. митрополит Марко око
1524. године и смедеревски митрополит
Павле у периоду 1527–1535. који је уз помоћ угледних Срба „засео на архиепископску столицу, отказао послушност
Охридској архиепископији” и тиме фактички прогласио самосталну српску цркву.
У једном тренутку Павлу је, чак, како
пише Грујић, успело вештом интригом,
да издејствује да власти збаце охридског архиепископа Прохора са црквеног
престола и да он заузме архиепископски
трон, постави своје епископе и започне
са темељном реконструкцијом Цркве.
Ова краткотрајна обнова српске цркве
није успела, јер је, како наводи Пузовић,
збаченом охридском архиепископу Прохору „пошло за руком да се избави из
тамнице, да поврати Охридску архиепископију у своје руке и да на митрополита Павла и његове присталице на сабору
одржаном у Охриду 20. јула 1541. године
баци анатему.
Да би смирили нарасло незадовољство Срба, турске власти су 1557. године
дозволиле обнову Пећке патријаршије.

Кључну улогу у обнови Пећке патријаршије одиграо је, како пише Васа Чубриловић, велики везир Мехмед (Мухамед) Соколовић, Србин из села Соколовића код Вишеграда и васпитаник манастира Милешеве, који је у познатом
„данку у крви”, као дете, одведен у
Турску и тамо примио ислам. Соколовићи су били на највишим положајима
у Турском царству: Мехмед-паша Соколовић је био велики везир 1565–1579,
Ферхат-паша Соколовић и Мустафапаша Соколовић су били босанске паше, румелијски и будимски беглербези.
Једна друга грана велике породице Соколовић управљала је православном
црквом на Балкану: Макарије 1557–
1574, Антим 1572–1575, Герасим 1575–
1586, и Сава Соколовић 1586. Према неким новијим истраживањима много веће заслуге за обнављање Српске патријаршије има Рустем-паша, пореклом
Србин и далеки рођак Мехмеда, који је
у време обнове Пећке патријаршије
1557. био велики везир и далеко моћнији од Соколовића, био је трећи везир,
кубе-везир.

свога народа – етнарх или милетбаша. У састав обновљене
Патријаршије ушле су поред
српских области, које су и у
време царева Душана и Уроша
биле њен саставни део, и све
друге области у којима су Срби
живели под разним господарима. Тако је обновљена Патријаршија поред територије у јужној и северној Србији и Црној
Гори, обухватила још две епархије у данашњој Бугарској (Ћустендил и Самоков), затим подручја Бачке, Баната, Барање,
Срема, Славоније, Босанске
крајине, Босне, Лике, Крбаве и
Далмације. Због величине територије црква је организована
у више од четрдесет епархија.
Патријарх Макарије је обновио старе, порушене храмове и почео да зида нове цркве
и манастире.
Тада су настали манастири
на Западној Морави, под планинама Овчар и Каблар и цркве по Босни, Срему, Угарској,
Славонији и Хрватској. За време патриОбнова Српске
јарха Макарија обновљени су манастири
патријаршије
Бања код Прибоја, Грачаница, СтудениЗахваљујући моћи братства Соколови- ца, Пећка патријаршија, Будисавци на
ћа, а султановим бератом из 1557. дозво- Косову. Макарије је почео да оснива
љена је обнова Српске патријаршије. За школе при манастирима, да организује
првог српског патријарха постављен је преписивање и штампање књига, сликаМакарије Соколовић, близак рођак вели- ње икона и да уводи црквено судство.
ког везира. О самом Макарију се зна доПатријарх је успео, како пише протојеста. У раној младости је ступио у мана- реј др Радомир Поповић, да од Српске
стир Милешева, ту се замонашио и убр- патријаршије „начини једну одличну, не
зо постао старешина манастира. Пре из- само црквену него и националну органибора или постављења за патријарха, био зацију, која је много допринела стварању
је архимандрит манастира Хиландара, и развијању идеје о јединству и уједињегде је, због рођачких и братских веза са њу српског народа”. Зато су патријарха
великим везиром, био у привилегованом „Срба, Бугара, поморских и северних
положају. Према традицији, а царским страна” титулисали „патријархом целе
ферманом, он је имао право да „може српске земље и поморских и северних
јахати доброг коња и носити топуз”, због крајева и осталих”. Обновљена Пећка пачега је у народу био прозван „топузли тријаршија постојала је у континуитету
Макарије”. У народу се причало да је више од две стотине година од 1557, па
српски патријарх носио и већу камилав- све до другог гашења Патријаршије 1766.
ку од других калуђера.
Патријарх Макарије се 1571. године
Макарије је, бератом о обнови Пећке одрекао црквеног трона и место патрипатријаршије, добио од султана исте по- јарха уступио свом рођаку Антонију Совластице као и цариградски патријарх, па коловићу, херцеговачком митрополиту.
је постао духовни и световни поглавар Умро је 23. октобра 1574. године. 
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